
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Identificació de la sessió 
 

NÚMERO:  3/2017 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 06/02/2017  

HORARI:  de 19h a 20 hores 

LLOC: Sala de Juntes de L’Ajuntament 

 
 
Assisteixen: 
   

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 

 
 
Excusa la seva absència: 
 
Josep Triadó i Bergés                                                     Alcalde 
 

 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 
 
 
 



 

 

ORDRE DEL DIA 
 

ALCALDIA 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 2). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
BENESTAR I FAMÍLIA 
 
3. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 26 de gener de 2017 relatiu a la 
modificació de la clàusula tercera del conveni de col·laboració amb SOREA per a la 
creació d'un Fons de Solidaritat amb persones en situació econòmica precària, per 
satisfer els rebuts de l'aigua.  
 
COMERÇ I CONSUM 
 
4. Atorgament de les autoritzacions per a l’exercici  de la venda al mercat de venda no 
sedentària de Premià de Dalt.  
 
5. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 de gener de 2017, d'aprovació de la 
pròrroga del contracte adjudicat al Sr. Oriol Contreras de Lequerica en data 29 de 
gener de 2016 per al servei de gestió de l'oficina d'informació al consumidor i punt 
d'assessorament jurídic de Premià de Dalt (OMIC).  
 
 
CULTURA/PATRIMONI 
 
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 29 de desembre de 2016, relatiu a 
l'aprovació de la justificació de la subvenció per concessió directa a l'entitat Coral 
Primiliana per a l’exercici 2015.  
 
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 15 de desembre de 2016, relatiu a 
l'aprovació de la subvenció amb concessió directa a l'entitat Coral Primiliana de Veus 
Femenines per a l’exercici 2016.  
 
 
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ 
 
8. Aprovació de la justificació de les subvencions atorgades dins l’àrea de 



 

Desenvolupament i Cooperació per a l’exercici 2015.  
 
9. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència 
competitiva de subvencions en l'àmbit de Desenvolupament i Cooperació per a 
l’exercici 2017. 
 
 
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 
 
10. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència 
competitiva de subvencions en l´àmbit de l´emprenedoria “Pla Municipal de Foment 
de l’Autoocupació any 2017”. 
 
 
ENSENYAMENT 
 
11. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 25 de gener de 2017 relatiu al 
contracte d'afiliació amb l'empresa “Sodexo Soluciones de Motivación España, S.A.U.”, 
per a la implementació dels xecs guarderia.  
 
 
HISENDA 
 
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 30 de desembre de 2016 d'aprovació 
de la relació de factures núm. 98/2016.  
 
13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 25 de gener de 2017 d'aprovació de les 
relacions de factures núm. 99/2016 i 100/2016.  
 
14. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 30 de gener de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 101/2016.  
 
 
JOVENTUT 
 
15. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada al Cau l'Espolsada per a 
l'exercici 2016.  
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
16. Aprovació de la quota anual del Consorci Parc Serralada Litoral. 
 

 



 

OBRES I VIA PÚBLICA 
 
17. Atorgament de la llicència d’obres al Sr. Dandan Wang per a l’enderroc d’un 
habitatge situat al Camí de la Pedrera núm. 31, de Premià de Dalt. 
 
18. Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Maria 
José Alegre Foz.  
 
19. Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. Antonio 
Gutiérrez Fuertes.  
 
20. Acceptació de la subvenció atorgada pel Departament de Governació, 
Administracions públiques i habitatges, en el marc del Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya per al període 2016-2017, en concepte de despeses de reparacions, 
manteniment i conservació.  
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
21. Aprovació de les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats 
d’interès públic o social que tinguin per finalitat donar resposta a les necessitats 
d’ocupació de les persones en situació d’atur per a l’exercici 2017.  
 
22. Aprovació de l’adhesió a la Plataforma telemàtica XALOC promoguda per la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
URGÈNCIES 
 
1. Aprovació de les Bases Reguladores per a l’atorgament d’autoritzacions per l’exercici 
de la venda al mercat no sedentària de Premià de Dalt.  
 
2. Aprovació del requeriment de documentació a l’empresa “Malalts de Bústia, S.L.” 
per a l’adjudicació del contracte del servei de repartiment de la revista municipal La 
Pinassa.  
 
3. Aprovació de la pròrroga del contracte adjudicat a l’empresa “Can Quim càtering, 
SCP” per al servei de cuina destinat a les escoles bressols municipals.  



 

4. Aprovació de les justificacions de les subvencions en l’àmbit d’Ensenyament 
corresponents a l’any 2016. 
 
5. Aprovació de l’autorització de la comissió de serveis del Sr. Santiago González Lax.  
 
6. Aprovació de les Bases i Convocatòria per a la contractació en règim laboral 
temporal i pel sistema de concurs lliure, d’un/a treballador/a familiar i la creació d’una 
borsa de treball.  
 
7. Aprovació de la renúncia a l’import de 920,17 Euros en concepte de la diferència 
entre l’import atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i la despesa subvencionable 
realitzada per l’Ajuntament de Premià de Dalt, en el marc de la convocatòria de Treball 
als Barris 2015.  
 
8. Adjudicació del contracte menor de serveis al Sr. Francisco Font Serra, per a dur a 
terme el curs d’ajudant de cambrer 2017 en el marc del projecte de Pla de Barris Santa 
Maria - Santa Anna Tió.  
 


