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JUNTA DE GOVERN LOCAL 17/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 14 DE MAIG DE 2010 
 
Badia del Vallès, 14 de maig de 2010 
 
La Junta de Govern Local, quan son les onze hores i trenta minuts, es reuneix, a la sala de 
sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l’alcaldessa senyora 
Eva Menor Cantador. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
Juan A. Lancho Aceituno 
Raquel Gracia Peral 
David Sanuy Sales 
Montserrat Carbonell Rosell 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 7 de maig de 
2010. 
 
2. DOCUMENTS COMPTABLES 
 
Vistos els documents comptables tramesos pels diferents serveis gestors de les despeses. 

 
Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant 
el qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art. 21.1 de la 
LRBRL; els arts. 53 i 56 del Dleg. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC; els 
articles 52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 
6è  de la Llei 39/1988, de 28 de desembre que regula les hisendes locals, l’art. 19 i 
següents de les BEP.  

 
Vista la resolució de l'alcaldia número 309/09, de 23 de març, referent a l'establiment del 
règim de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local i dels diferents 
Tinents d'alcalde i Regidors. 
 
S'acorda: 
      
Primer. Aprovar l'autorització i el  compromís de despeses (fase D i AD) per un import de 
12.272,43 Euros, de la relació núm. 15/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 74.682,11 Euros,  de la relació núm. 26/2010. 
 
3. ADJUDICACIÓ  DEL SERVEI  DE CONTROL I CAPTURA DE LA POBLACIÓ URBANA DE 

COLOMS DE BADIA DEL VALLÈS. 
 
Vista la proposta del servei de data 28 d’abril , on s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de prestar el servei de control i captura de la població urbana de coloms,  
degut a risc relacionat amb la salut pública que suposa la proliferació d’aquesta especie 
dins el municipi, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 4.655,00 euros, i 740,00 
euros de IVA. 
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Atès que amb data 7 de maig de 2010, es va emetre informe d’intervenció, en el qual 
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que 
comporta la celebració del contracte. 
 
Atès que amb data 29 d’abril de 2010 , es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Vist l'informe del Serveis Tècnics d'Acció Territorial, sobre l'oferta presentada per Sigeam 
sobre els teballs a realitzar de control i captura de la població urbana de coloms.  
 
De conformitat amb l’establert en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
S’acorda: 
 
Primer.-  Dur a terme el servei  de control i captura de la població urbana de coloms de 
Badia del Vallès, amb el contractista  Sistemas de Gestión Ambiental  S. L., per l'import de 
4.655,00 euros i 740,00 euros d'iva.  
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a de control i captura de la població urbana de 
coloms de Badia del Vallès, per un valor de 4.655,00 euros  i 740,00 euros d’IVA amb 
càrrec a la partida 1204 3132 22709 del pressupost municipal vigent 
 
Tercer. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
4. APROVACIÓ INICIAL DEL  PROJECTE DE REMODELACIO I SUPRESSIÓ DE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES EN SECTORS DE L'AVINGUDA MEDITERRÀNIA 
 
Vist el projecte de remodelació i supressió de barreres arquitectòniques en alguns sectors 
de l'avinguda Mediterrània de Badia del Vallès, redactat pels Serveis Tècnics del 
departament d’acció territorial de l’ajuntament de Badia del Vallès, i amb un pressupost 
d’execució global de 345.000,06 euros, inclosos impostos. 
 
Vist que l’estudi basic de seguretat i salut referent al projecte de remodelació i supressió 
de barreres arquitectòniques en sectors de l'avinguda Mediterrània, redactat pels serveis 
tècnics de l'area d'acció terriotiral de l'Ajuntament de Badia del Vallès. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics d’accií territorial. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 106 i 107 de la Llei 30/2007 , de 30 d’octubre, 
de Contractes del Sector Públic i l’article 12, 24 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis locals. 
 
De conformitat al que disposa l’article 235 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 
quals s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 37 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres , 
activitat i serveis dels ens locals. 
 
De conformitat amb el que estableixen l’article 21.1 apartat j) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei 11/99, de 21 
d’abril i la delegació otorgada a la Junta de Govern Local mitjançant decret d’Alcaldia 
752/07 de 26 de juny de 2007. 
 



 3 

S’acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte per a l'execució de les obres de remodelació i 
supressió de barreres arquitectòniques en alguns sectors de l'avinguda Mediterrània de 
Badia del Vallès, redactat pels Serveis Tècnics del departament d’acció teritorial. 
 
Segon. Aprovar l'estudi basic de seguretat i salut referent al projecte de  remodelació i 
supressió de barreres arquitectòniques en alguns sectors de l'avinguda Mediterrània de 
Badia del Vallès, redactat pels serveis tècnics municipals. 
 
Tercer. De conformitat al que disposa l’article 235 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
l’article 37 ROAS, exposar-lo al públic durant un període de 30 dies, a fi que el projecte 
pugui ser examinat i presentar si s’escau les reclamacions i/o al·legacions que es cregui 
convenients.   
 
Quart. Notificar els anteriors acords a les persones interessades i als serveis econòmics  de 
l’ajuntament. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la 
sessió acabada quan son les onze hores i cinquanta-cinc minuts. 
 
Vist i plau 
L’Alcaldessa         La secretària  
 


