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JUNTA DE GOVERN LOCAL 24/2012 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 2 DE JULIOL DE 2012 
 
 
Badia del Vallès, 2 de juliol de 2012 
 
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 Antonio Lancho Aceituno 
Raquel Gracia Peral 
Montserrat Jiménez Molina 
Antonio Sabariego Guerrero 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 25 de juny de 
2012. 
 
 
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 507/2011, de 22 de juny de 2011, referent a l'establiment 
del règim de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local i dels diferents 
Tinents d'alcaldessa i Regidors. 
 
S'acorda: 
 
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses (fase D i AD) per un import de 
2.238,63 €, de la relació núm. 23/2012. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 77.987,90 €,  de la relació núm. 39/2012. 
 
Acabats els punts de l’ordre del dia i, prèvia declaració d’urgència, s’adopta el següent acord: 
 
3. CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA AMB TELEVIDA 

SERVEIS SOCIOSANITARIS S.L 
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Vist que aquest Ajuntament disposa del servei de teleassistència que és una prestació 
garantida de la cartera de serveis socials, de servei bàsic i constitueix una modalitat del servei 
d’atenció domiciliària. 
 
Vist que amb aquest servei es contribueix a millorar l’autonomia personal afavorint la 
permanència de la persona en el seu entorn habitual, sent els seus destinataris aquelles 
persones amb un nivell d’autonomia limitat i amb dependència a causa de l’edat i el seu esta 
físic, que viuen soles o amb persones que no les poden atendre de manera continuada i 
suficient. 
 
Atès que aquest servei el presta el nostre Ajuntament a través de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona i és l’empresa TELEVIDA Serveis Sociosanitaris S.L. la 
que instal·la els aparells i fa el servei al veïns del nostre municipi.  
 
Vist que per aquest servei l’Ajuntament de Badia del Vallès, com la resta d’ajuntaments de la 
província de Barcelona, abona a l’empresa adjudicatària el 42% de les quotes mensuals del 
manteniment de les teleassistències. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ens ha comunicat a tots els ajuntaments, que tenim una 
cobertura de teleassistència superior al 10,2%, que es la mitjana de cobertura que aquesta 
Administració ha determinat per a la demarcació de Barcelona, que si tenim necessitat de 
continuar creixent haurem d’assumir el 100% del cost dels nous aparells. 
 
Atès l’informe tècnic que s’adjunta i forma part d’aquesta proposta. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar i subscriure el contracte de prestació del servei de teleassistència amb 
TELEVIDA Servicios Sociosanitarios S.L.  
 
Segon.- Delegar la signatura del contracte a la Regidora de Benestar Social, Gent Gran i 
dependència, Sra. Montserrat Carbonell Rosell. 
 
Tercer.- Aprovar el document comptable que s’adjunta, per import de 5.690,88€ (cinc mil sis 
cents noranta amb vuitanta vuit cèntims d’euro) amb càrrec a la partida de despeses del 
pressupost actual 08/03.2311.227.13. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a TELEVIDA Servicios Sociosanitarios S.L. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les onze hores i quaranta-cinc minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 
 


