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

4/2017

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

20/02/2017

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

Inmaculada Fernández Martínez

Regidora

Mireia Boté i Massagué, Secretària

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 3).
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
BENESTAR I FAMILIA
3. Aprovació de la renovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Maresme i l'Ajuntament de Premià de Dalt per la gestió i seguiment del servei
d'atenció domiciliària (SAD).
4. Aprovació de la reducció de la quota d'escola Bressol a un alumne.
COMERÇ I CONSUM
5. Aprovació de les Bases Reguladores del concurs per a l’atorgament de les parades
de la Fira de la Cisa 2017.
6. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 8 de febrer de 2017 relatiu a la consulta
pública prèvia a l’elaboració de l’Ordenança reguladora del mercat de venda no
sedentària a través de la pàgina web municipal.
EDIFICIS MUNICIPALS
7. Inici del procediment de contractació del servei de manteniment de la pintura de les
vies públiques i dels edificis municipals.
ESPORTS
8. Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis per dur a terme el manteniment
correctiu i preventiu de la gespa dels camps de futbol a l’empresa “Red Integral Service
2002, S.L.”
HISENDA
9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 1 de febrer de 2017 d'aprovació de la
relació de factures núm. 1/2017.
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 6 de febrer de 2017 d'aprovació de la
relació de factures núm. 2/2017.

11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 6 de febrer de 2017 d'aprovació de la
relació de factures núm. 3/2017.
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 6 de febrer de 2017 d'aprovació de la
relació de factures núm. 4/2017.
13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 11 de febrer de 2017 d'aprovació de la
relació de factures núm. 5/2017.
JOVENTUT
14. Aprovació del calendari de l'Estiu en Marxa 2017.
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
15. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada l’any 2016 a l’ADF.
16. Aprovació de la compensació, a la “Societat Municipal La Pinassa, Promocions i
Serveis Municipals, S.A” de les despeses derivades del mal estat dels vehicles adscrits
al servei de recollida de residus municipals.
17. Aprovació del reemborsament a la “Societat Municipal La Pinassa, Promocions i
Serveis Municipals, S.A”, de les despeses de lloguer d'un vehicle per a substituir el
camió recol·lector de càrrega posterior 7m3.
MUSEU
18. Acceptació dels materials arqueològics procedents de la intervenció arqueològica a
Can Nolla - Santa Anna.
OBRES I VIA PÚBLICA
19. Aprovació del retorn de l'aval dipositat per “Eurocatalana Obres i Serveis, S.L”, amb
motiu de l'adjudicació del contracte del servei de manteniment, conservació i
reparació de vies públiques i obres menors municipals de Premià de Dalt.
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS
20. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 8 de febrer de 2017, relatiu a la
contractació de la Sra. Gemma López Heredia com a monitora de lleure infantil i
juvenil, en substitució de la Sra. Marta Vendrell Carbó.

21. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 13 de febrer de 2017 relatiu a
l'aprovació de les bases i de la convocatòria que han de regir el procés de selecció per
a la contractació, en règim laboral temporal a temps parcial i pel sistema de concurs
lliure, d'un/a oficial 1a i la creació d'una borsa de treball.
22. Inici del procediment de contractació d'una pòlissa d'assegurança a tot risc per a
pèrdues i danys a la flota de vehicles de l'Ajuntament de Premià de Dalt.
PLA DE BARRIS
23. Aprovació del retorn de l'aval dipositat per “Eurocatalana Obres i Serveis, S.L”, amb
motiu de les obres d'urbanització de l'Av. Barcelona, tram comprès entre l'Av. Ramon y
Cajal i la Via Primília.
24. Aprovació de la certificació núm. 2 i última, presentada per l'empresa
“Eurocatalana Obres i Serveis, S.L”, en data 22/01/2017, per les obres de canalització
de la infraestructura necessària per al trasllat de l'estació transformadora des de l'Av.
Ramon y Cajal fins a la Via Primília.
25. Aprovació del conveni de col·laboració per a pràctiques formatives en empresa del
Curs Ajudant de Cambrer/a, en el marc del Projecte de Pla de Barris Santa Maria-Santa
Anna-Tió.
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
26. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de
Premià de Dalt, que regula els compromisos a desenvolupar en el marc de l’Ordre
TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.
27. Acceptació de l’ampliació de l’especialitat formativa “Operacions Auxiliars
d’enregistrament i tractament de dades i documents” a l’aula de formació ocupacional
del carrer de les Teixidores, 5 de Premià de Dalt.
SERVEIS MUNICIPALS
28. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de febrer de 2017 relatiu a
l'aprovació del requeriment de documentació a l'empresa “Electricitat Boquet, S.L”,
per a l'adjudicació del contracte del servei de manteniment i control de l'enllumenat
públic de Premià de Dalt.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC)
29. Aprovació de la liquidació de l'exercici 2017, relativa a les obligacions econòmiques
reconegudes en el període de participació en el Consorci Digital Mataró-Maresme.
URGÈNCIES
1. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació Maresme per a
l’exercici 2016.
2. Aprovació del requeriment de documentació a l’empresa “Impremta Pagès, S.L.” per
a l’adjudicació del contracte de servei d’impressió de la revista municipal La Pinassa.
3. Aprovació de la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència
competitiva de subvencions en l’àmbit de Desenvolupament i Cooperació per a l’any
2017.
4. Aprovació del requeriment de documentació a l’empresa “Orona, Scoop”, per a
l’adjudicació del contracte de servei de manteniment dels aparells elevadors dels
edificis municipals.
5. Aprovació del Pla d’Autoprotecció del circuit de bicicletes La Poma.
6. Aprovació de l’adjudicació del contracte menor de subministrament per la
instal·lació d’una tanca a la zona d’esbarjo de gossos de Can Verboom, a l’empresa
“Happy Ludic”.
7. Aprovació de la liquidació presentada per la societat mercantil “La Pinassa,
Promocions i Serveis Municipals, S.A.”, pels serveis de gestió de recollida i transport de
residus del mes de gener de 2017.
8. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 20 de febrer de 2017 relatiu a la
reducció de la jornada laboral de la Sra. Maria Teresa Pallarés Ramírez.
9. Aprovació de la desestimació del recurs d’alçada presentat pel Sr. Jorge Raúl Muñoz
Hidalgo, relatiu a la revisió de la puntuació atorgada pel tribunal qualificador del
procés de selecció de cinc peons de la construcció.

10. Aprovació de la certificació núm. 1 de les obres de reurbanització del carrer Àngel
Guimerà, tram comprès entre el Torrent Santa Anna i l’Avinguda Ramon y Cajal,
presentada per l’empresa “Aquambiente, Servicios para el sector del agua, SAU”.
11. Aprovació de la rectificació de l’error aritmètic detectat en el Decret d’Alcaldia de
data 23 de desembre de 2016 relatiu a la contractació per a la docència del CP Atenció
Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials.
12. Aprovació de la contractació del Sr. Albert Bernadí i Gil per a la assessoria jurídica del
Departament d'Urbanisme i Territori de l'Ajuntament de Premià de Dalt.

