
 

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  1/2017 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 09/01/2017   

HORARI:  de 19h a 20 hores 

LLOC: Sala de Juntes de L’Ajuntament 

 
 
Assisteixen: 
 
 
Josep Triadó i Bergés                                                                    Alcalde 

Marc Tintoré  i Serra                                                                                                                                     1r Tinent d’Alcalde 

Josep Font i Vives 2n Tinent d’Alcalde 

Magda Julià López 3a Tinent d’Alcalde 

Antoni López Guillén 4t Tinent d’Alcalde 

David Rovira Ruiz Regidor 

Ana M. Cuello Ladevesa Regidora 

Carles A. Medina Vilalta Regidor 

Alejandro Costa Urigoitia Regidor 

Emma Escolano i Juanola Regidora 

 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 



 

 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 25). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ 
 
3. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 de novembre de 2016, relatiu a la rectificació del 
punt 2 de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de Desenvolupament i 
Cooperació de l’any 2016, així com de l'import màxim d'atorgament de les mateixes.  
 
4. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 29 de desembre de 2016, relatiu a l’aprovació de la 
concessió de subvencions en l’àmbit de Desenvolupament i Cooperació corresponent a l’any 2016. 
 
 
ENSENYAMENT 
 
5. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de desembre de 2016 relatiu a l’aprovació del 
contracte menor de serveis per a decorar l’escola de música.  
 
6. Aprovació de la liquidació presentada pel Consell Comarcal del Maresme corresponent al primer 
trimestre del curs escolar 2016-2017 del transport escolar no obligatori.  
 
 
ESPORTS 
 
7. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 29 de desembre de 2016 relatiu a l’aprovació del 
contracte menor de subministrament d'un sistema d’automatitzat de barreja individualitzada per 
dutxa i sistema de purga al pavelló municipal.  
 
 
HISENDA 
 
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 22 de desembre de 2016 d'aprovació de la relació 
de factures núm. 93/2016.  



 

 
9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 22 de desembre de 2016 d'aprovació de la relació 
de factures núm. 94/2016. 
 
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de desembre de 2016 d'aprovació de la relació 
de factures núm. 95/2016.  
 
11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 29 de desembre de 2016 d'aprovació de la relació 
de factures núm. 96/2016.  
 
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 30 de desembre de 2016 d'aprovació de la relació 
de factures núm. 97/2016.  
 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
13. Aprovació de la contractació amb caràcter temporal del Sr. Francisco Javier Bolívar Fernández 
com a arquitecte tècnic. 
 
14. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 27 de desembre de 2016 relatiu a la contractació 
de personal per dur a terme les actuacions professional i ocupacionals incloses dins el projecte 
Treball als Barris 2016.  
 
 
SALUT 
 
15. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 19 de novembre de 2016 relatiu a l’adjudicació 
definitiva del contracte del servei de control i prevenció de la legionel·losi als edificis municipals de 
Premià de Dalt.  
  
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
URGÈNCIES 
 
1. Acceptació de l’aportació del Consell Comarcal del Maresme de 1.360,03 Euros per al 
finançament rebut del Departament d’Acció Social i Ciutadania en concepte de “Finançament del 
Servei de SAD per Dependència de 2015”. 
 
 
 



 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
I sense més temes a tractar, essent les 20 hores, el senyor Alcalde, dóna per finalitzada la sessió. 
De tot el que s’ha dit, jo com a Secretària, en dono fe. 
 
 
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura. 
 
 
 
La  Secretària                                                 Vist i plau 
Mireia Boté Massagué         L’Alcalde, 
                                                                                                                       Josep Triadó Bergés  
 


