
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  2/2017 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 23/01/2017 

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 1). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
3. Aprovació del requeriment de documentació al Sr. Gabriel Serrano Mudarra, per a 
l'adjudicació del contracte del servei de manteniment i reparació de la maquinària i 
vehicles de la brigada municipal.  
 
4. Atorgament de la  la llicència d'obres per a la construcció d'un edifici unihabitatge 
amb piscina a la carretera dels Sis Pobles, núm. 150, al Sr. Carlos Sánchez Ruiz en 
representació de “Construcciones Maresme Premià de Dalt, S.L.”  
 
5. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 1 de desembre de 2016, relatiu a 
l'adjudicació definitiva a l'empresa “Hidràulica y Obras, S.A.”, del contracte de les 
obres d'urbanització del carrer Cisa, tram 1, fase 1, etapa 1, comprès entre la Riera de 
Sant Pere i el carrer Sant Josep.  
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
6. Proposta de resolució relativa a l'expedient d'informació reservada sobre la 
diferència de caixa d'un servei de grua.  
 
7. Aprovació de les bases i convocatòria per a la provisió, en règim de funcionari de 
carrera i pel sistema de concurs oposició per promoció interna, d'una plaça vacant 
d'arquitecte tècnic.  
  
PATRIMONI 
 
8. Aprovació de l'autorització de la transmissió del dret d'ús de la plaça d'aparcament 
núm. 25 de la Via Primília.  
 
PLA DE BARRIS 
 
9. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 23 de desembre de 2016 relatiu a la  
sol·licitud de la pròrroga del projecte de Millora del barri Santa Anna - Tió 
d’intervenció Integral per un període de 4 anys (2017-2020) i la modificació del  



 

Projecte de Millora del Barri Santa Anna - Tió d’Intervenció Integral.  
 
10. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 15 de desembre de 2016, relatiu a 
l’acceptació de la subvenció concedida pel SOC per a portar a terme el “Programa D- 
Treball als Barris”.  
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
11. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 23 de desembre de 2016 relatiu a 
l’adjudicació del contracte menor de serveis per a la docència dels mòduls del 
Certificat de Professionalitat "Atenció Sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials".  
 
12. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 13 de desembre de 2016 relatiu a 
l'acceptació de la subvenció atorgada pel SOC  per portar a terme el CP d’Atenció 
Sociosanitària a persones dependents en institucions socials.  
 
SALUT 
 
13. Aprovació de la liquidació presentada pel Consell Comarcal del Maresme pels 
serveis prestats pel tècnic de salut del mes de novembre de 2016.  
 
TURISME I PROMOCIÓ DE LA VILA 
 
14. Acceptació de l’aprovació de l’actuació concedida per la Diputació de Barcelona   
“Senyalització Turística dels recursos patrimonials de Premià de Dalt”. 
 
URGÈNCIES 
 
1. Modificació de la clàusula tercera del conveni de col·laboració amb SOREA aprovat 
en data 8 de febrer de 2016.  
 
2. Atorgament de la llicència d’ús privatiu temporal a favor de l’empresa “Kebim 
Solutions, S.L.”, per a l’ocupació de diferents espais del domini públic, per a la 
instal·lació de 10 màquines per a recollir selectivament envasos d’un sol ús.  
 
3. Atorgament de la llicència d’obres majors a la Sra. Greta Comadran de Barnola, per a 
la reforma i ampliació d’un edifici unihabitatge situat al c/Llarg, 32, de Premià de Dalt.  
 
 
4. Proposta de declaració en situació administrativa d’excedència voluntària a la Sra. 
Maria José Palacín Bartolomé.  

 



 

5. Aprovació del retorn de la garantia dipositada per “Eurocatalana Obres i Serveis, 
S.L.” amb motiu de les obres d’urbanització de l’Avinguda Tarragona, tram comprès 
entre l’Avinguda Ramon i Cajal i la Via Primilia.  
 
6. Aprovació del retorn de la garantia dipositada per “Iniciatives Jorsan 2002, S.L.”, 
amb motiu de l’adjudicació del contracte de subministrament d’un camió polivalent, 
marca Isuzu, amb matricula 3186-JBP. 
 
7. Acceptació del recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona corresponent 
a l’actuació “Programa complementari de suport a la inversió local codi 16/X/231148”.  
 
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 
                                  L’Alcalde, 
 
Mireia Boté Massagué                                                     Josep Triadó Bergés 
 
 
 
 


