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JUNTA DE GOVERN LOCAL 25/2013 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 1 DE JULIOL DE 2013 
 
 
Badia del Vallès, 1 de juliol de 2013. 
 
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 
Antonio Sabariego Guerrero 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
Excusa la seva assistència la senyora Montserrat Jiménez Molina. 
 
 
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 
2013. 
 
 
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 
5.787,79 €, de la relació núm. 25/2013. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 11.056,75 €,  de la relació núm. 48/2013. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
d’Endesa Energia XXI, S.L.) per un import de 31.263,88 €,  de la relació núm. 44/2013. 
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Quart. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
d’Endesa Energia XXI, S.L.) per un import de 9.043,94 € ,  de la relació núm. 45/2013. 
 
Cinquè. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
d’Endesa Energia XXI, S.L.) per un import de 13.604,49 €,  de la relació núm. 46/2013. 
 
Sisè. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
d’Endesa Energia XXI, S.L.) per un import de 12.588,65 €,  de la relació núm. 47/2013. 
 
 
3. APROVACIÓ MEMÒRIA COSTOS DELS SERVEIS 2012 
 
 
Vist que la Llei 1/1994 de Creació del municipi de Badia del Vallès –en concret a la disposició 
addicional tercera- obliga a l’Administració de la Generalitat de Catalunya a finançar durant el 
període de 10 anys, els serveis no obligatoris que en el moment de la creació del municipi eren 
prestats per la Mancomunitat Intermunicipal de Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès.  
 
Atès que la metodologia emprada per a calcular el cost dels serveis respecta les pautes 
establertes per la Sindicatura de Comptes en el Dictamen referent a la determinació del cost 
dels serveis públics en un ens local, emès l’11 de febrer de 1999, i utilitzades en l’informe 
46/1998-B, Ajuntament de Badia del Vallès. Costos dels Serveis no obligatoris. 
 
Atès que la implementació d’un sistema de càlcul de costos permet conèixer els costos reals 
dels serveis prestats per l’Ajuntament. 
 
Atès que el coneixement dels costos faciliten la presa de decisions interna per tal de millorar 
l’eficiència en la gestió econòmica. 
 
Atès que institucionalment es vol millorar la transparència i el rendiment de comptes davant 
dels ciutadans de la gestió realitzada i dels recursos públics emprats. 
 
S'acorda: 
 
Aprovar les memòries de costos dels serveis prestats per l’Ajuntament de Badia del Vallès 
durant l’exercici pressupostari 2012 que s’annexen i adjuntar-les a l’expedient del Compte 
General de l’entitat. 
 
 
4. PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI EN ELS EDIFICIS ESCOLARS I 

ESPORTIUS DE BADIA DEL VALLÈS   
 
 
Vista la proposta del servei de data 20 de juny, on s’acredita la necessitat d’aquest Ajuntament 
de prestar el servei de prevenció i control de la legionel·losi en els edificis escolars i esportius 
de Badia del Vallès, per donar compliment al decret 352/2004, de 27 de juliol, el preu del qual 
ascendeix a la quantitat de 5.065,00 euros i 1.063,65 euros d’IVA. 
 
Atès l’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 l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Vist l'informe del Serveis Tècnics, sobre l’oferta presentada per “Sistemas de Gestión 
Ambiental S.L.” sobre els treballs a realitzar de prevenció i control de la legionel·losi en els 
edificis escolars i esportius de Badia del Vallès. 
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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 prevenció i control de la legionel·losi en els edificis escolars i 
esportius de Badia del Vallès, amb el contractista  “Sistemas de Gestión Ambiental S.L., per 
l'import de 5.065,00 euros i 1.063,65 euros d'IVA.  
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a  prevenció i control de la legionel·losi en els edificis 
escolars i esportius de Badia del Vallès, per un valor de 5.065,00 euros  i 1.063,65 euros d’IVA 
amb càrrec a la partida 1204 3132 22709 del pressupost prorrogat  per a l’exercici de 2013.  
 
Tercer. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació. 
 
 
5. ADJUDICACIÓ  DEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS 

I EL TRACTAMENT DE DESRATITZACIÓ DEL CASC URBÀ DE BADIA DEL VALLÈS 
 
 
Vista la proposta del servei de data 20 de juny, on s’acredita la necessitat d’aquest Ajuntament 
de prestar el servei de control de plagues dels edificis municipals i el tractament de 
desratització del casc urbà de Badia del Vallès, per tal de garantir l’execució de mesures 
sanitàries en el municipi, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 12.637,56 euros i 2.185,46 
euros d’IVA. 
 
Atès l’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 l’ informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Vist l'informe del Serveis Tècnics, sobre l’oferta presentada per Gestior Quimics S.L. sobre els 
treballs a realitzar de control de plagues dels edificis municipals i el tractament de desratització 
del casc urbà de Badia del Vallès. 
 
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 de plagues dels edificis municipals i el tractament de 
desratització del casc urbà de Badia del Vallès, amb el contractista  Gestior Quimics S.L., per 
l'import de 12.637,56 euros i 2.185,46 euros d’IVA. 
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent del servei de control de plagues dels edificis 
municipals i el tractament de desratització del casc urbà de Badia del Vallès, per un valor de 
12.637,56 euros, i 2.185,46  euros d’IVA amb càrrec a la partida 1204 3132 22709 del 
pressupost prorrogat per a l’exercici de 2013.  
 
Tercer. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació. 
 
 
6. ADJUDICACIÓ  DEL SERVEI  DE CONTROL I CAPTURA DE LA POBLACIÓ URBANA DE 

COLOMS DE BADIA DEL VALLÈS 
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Vista la proposta del servei de data 14 de juny, on s’acredita la necessitat d’aquest Ajuntament 
de prestar el servei de control i captura de la població urbana de coloms,  a causa del risc 
relacionat amb la salut pública que suposa la proliferació d’aquesta espècie dins el municipi, el 
preu del qual ascendeix a la quantitat de 6.284,00 euros i 1.319,64,55 euros d’IVA. 
 
Atès l’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 l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Vist l'informe del serveis tècnics, sobre l'oferta presentada per SIGEAM S.L. sobre els treballs 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 6.284,00,00 
euros i 1.319,64 euros d'IVA.  
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent per fer el control i captura de la població urbana de 
coloms de Badia del Vallès, per un valor de 6.284,00 euros  i  1.319,64,55 euros d’IVA amb 
càrrec a la partida 1204 3132 22709 del pressupost prorrogat  per a l’exercici de 2013.  
 
Tercer. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i quinze minuts. 
  
Vist i plau 
L’alcaldessa,  
 


