RESOLUCIÓ
Joan Portí Sánchez, alcalde de l’Ajuntament de ----, en relació amb
l’expedient administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es
fonamenta en els fets i fonaments de dret següents:
Fets
L’Acord de condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris
de l’Ajuntament de --- preveu que els funcionaris que hagin recaptat
crèdits considerats incobrables tenen dret al cobrament d’un complement
de productivitat en funció de l’import recaptat.
El pressupost de 2017 preveu una partida pressupostària destinada a tal
finalitat, dotada amb 5.650,00 €.
Aquest complement s’ha de sol·licitar per escrit en el termini de 30 dies
hàbils a partir de l’endemà de l’aprovació del compte de recaptació. El
compte de recaptació corresponent a 2017 fou aprovat el passat dia 15
de març de 2017.
Per a 2017 han presentat sol·licitud un total de 5 funcionaris, dos dels
quals l’han presentat fora del termini establert.
Vist l’informe emès per la Tresorera de l’Ajuntament de ----, en què es
proposa l’estimació de les peticions de tots els funcionaris que han
presentat la sol.licitud dins del termini establert, així com la desestimació
de les dels qui ho han presentat un cop finalitzat el termini.
Vist l’informe del Secretari General, que proposa l’adopció de l’acord
mitjançant resolució de l’alcalde, en el mateix sentit.
Fonaments de dret
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

És per això que RESOLC:

1r. Estimar la petició formulada pels següents funcionaris i reconèixer el
seu dret al cobrament de les quantitats que figuren a continuació en
concepte de complement de productivitat pel cobrament de crèdits
considerats incobrables:

Ajuntament de ---
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1r.
Cognom

2n
Cognom

Cortés
Miró
Tarrats

Pérez
Cas
Suqué

Nom
Magdalena
Francesc
Isidre
TOTAL

Complement
917,22 €
2.495,93 €
372,85 €
3.786,00 €

2n. Desestimar la petició formulada pels següents funcionaris de
reconeixement del seu dret al cobrament del complement de
productivitat pel cobrament de crèdits considerats incobrables, per
haver-se presentat fora del termini establert:
1r.
Cognom
Miranda
Sánchez

2n
Cognom
Miranda
Marquès

Nom
Juan José
Marina

3r. Notificar aquesta resolució als interessats en el termini de 10 dies,
d’acord amb l’establert a l’art. 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
--- (ciutat), 24 de maig de 2017
L’alcalde,

Ajuntament de ---

L’interventor,

El Secretari General,
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NOTIFICACIÓ
L’Alcalde, el dia 4 de juny de 2018, ha dictat la resolució següent:
“Joan Portí Sánchez, alcalde de l’Ajuntament de ----, en relació amb
l’expedient administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es
fonamenta en els fets i fonaments de dret següents:
Fets
L’Acord de condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris
de l’Ajuntament de --- preveu que els funcionaris que hagin recaptat
crèdits considerats incobrables tenen dret al cobrament d’un complement
de productivitat en funció de l’import recaptat.
El pressupost de 2017 preveu una partida pressupostària destinada a tal
finalitat, dotada amb 5.650,00 €.
Aquest complement s’ha de sol·licitar per escrit en el termini de 30 dies
hàbils a partir de l’endemà de l’aprovació del compte de recaptació. El
compte de recaptació corresponent a 2017 fou aprovat el passat dia 15
de març de 2017.
Per a 2017 han presentat sol·licitud un total de 5 funcionaris, dos dels
quals l’han presentat fora del termini establert.
Vist l’informe emès per la Tresorera de l’Ajuntament de ----, en què es
proposa l’estimació de les peticions de tots els funcionaris que han
presentat la sol.licitud dins del termini establert, així com la desestimació
de les dels qui ho han presentat un cop finalitzat el termini.
Vist l’informe del Secretari General, que proposa l’adopció de l’acord
mitjançant resolució de l’alcalde, en el mateix sentit.
Fonaments de dret
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

És per això que RESOLC:
1r. Estimar la petició formulada pels següents funcionaris i reconèixer el
seu dret al cobrament de les quantitats que figuren a continuació en
concepte de complement de productivitat pel cobrament de crèdits
considerats incobrables:

Ajuntament de ---
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1r.
Cognom

2n
Cognom

Cortés

Pérez

Nom
Magdalena

Complement
917,22 €

(...)
2n. Desestimar la petició formulada pels següents funcionaris de
reconeixement del seu dret al cobrament del complement de
productivitat pel cobrament de crèdits considerats incobrables, per
haver-se presentat fora del termini establert:
(...)

3r.

Notificar aquesta resolució als interessats en el termini de 10 dies,
d’acord amb l’establert a l’art. 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques”

El que us notifico al per vostre coneixement, informant-vos que contra
aquest acte, que posa fi a la via administrativa, i sense perjudici que
pugueu exercitar, en el seu cas, qualsevol altre recurs que estimeu
procedent, podeu interposar els recursos següents:
Recurs potestatiu de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en
el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà del dia de recepció
d’aquesta notificació i en els termes regulats als articles 123 i següents de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Recurs jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos
comptats a partir de l’endemà del dia de recepció d’aquesta notificació,
davant els Jutjats contenciosos administratius de la Província de
Barcelona, en els termes regulats als articles 25.1, 45 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
En cas que formuleu recurs potestatiu de reposició, no podreu interposar
el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o es
produeixi la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
Manresa, --- de 2018
El Secretari General

José Luis González Leal

Sra. Magdalena Cortés Pérez
Ajuntament de ---
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