
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

Identificació de la sessió 

 

NÚMERO:  5/2017 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 06/03/2017  

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 

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 
 
 
Excusa la seva absència: 
 
 
Antoni López Guillén                                                     4rt Tinent d’Alcalde  
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 
 
 
 

 



 

ORDRE DEL DIA 
 
ALCALDIA 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 4). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

 
BENESTAR I FAMÍLIA 
 
3. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 11 de febrer de 2017 relatiu a 
l'aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei de gestió del projecte 
Hort Social de Premià de Dalt. 
 
CULTURA/ARTS ESCÈNIQUES 
 
4. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Grup Viada Mataró” del contracte menor de 
subministrament d’un escenari. 
 
CULTURA/PATRIMONI 
 
5. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència 
competitiva de les subvencions en l’àmbit de Cultura per a l’any 2017.  
 
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 
 
6. Aprovació de la correcció d’errades  en el text  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 2017”.  
 
ESPORTS 
 
7. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència 
competitiva de subvencions en l’àmbit d’esports per a l’ any 2017.  
 
HISENDA 
 
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 16 de febrer de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 6/2017.  
 
9. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 1/2017.  
 

 



 

OBRES I VIA PÚBLICA 
 
10. Aprovació de l'adjudicació definitiva al Sr. G.S.M. del contracte del servei de 
manteniment i reparació de la maquinària i vehicles de la brigada municipal.  
 
11. Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Carla 
Cusó García. 
 
12. Aprovació del retorn de fiances dipositades per la Sra. Maria Dolores Caze Balet de 
les obres realitzades a la Riera de Sant Pere, número 60, de Premià de Dalt. 
 
 
PATRIMONI 
 
13. Aprovació de la declaració com a bé no utilitzable del vehicle Nissan Patrol 3.0 TD 
Luxury 3P, amb matrícula B-5062-SJ, adscrit al servei de la brigada.  
 
14. Atorgament a l'empresa “Endesa Distribució Elèctrica, SLU”, de la concessió 
administrativa demanial per a l'ús privatiu temporal d'una porció de terreny de 26 m2, 
situats dins la finca situada a la zona verda de la Via Primília, amb la finalitat que s'hi 
edifiqui i s'hi mantingui operativa una estació transformadora.  
 
 
PLA DE BARRIS 
 
15. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Eurocatalana Obres i Serveis, S.L.” del 
contracte per a l’arranjament a la Via Primilia de Premià de Dalt.  
 
16. Aprovació dels convenis de col·laboració per a pràctiques en empresa del curs de 
formació ocupacional “Ajudant de Cambrer/a”, del  projecte de Pla de Barris Sta. Maria 
- Sta. Anna - Tió.  
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
17. Aprovació de la correcció d’errades  en el text  de les Bases Reguladores per a la 
concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions en l’àmbit de 
l’empresa “Pla 3000. Pla Municipal de Foment de l’Ocupació any 2017”.  
 
18. Aprovació de la renúncia a l’import de 4,77€ 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 la contractació del personal 



 

corresponent al Projecte Impuls de l’exercici 2011. 
 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) 
 
19. Inici del procediment de contractació del servei de consultoria i implantació d'un 
model de treball basat en l'e-Set de l'AOC i del subministrament d'una solució 
informàtica per a la implantació de l'administració electrònica amb els serveis de 
manteniment i suport a l'Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
URGÈNCIES 
 
1. Adjudicació del contracte menor de serveis relatiu al disseny i maquetació de la 
revista municipal La Pinassa a  la Sra. Eulàlia Rodríguez Tió.  
 
2. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per les AMPES dels centres educatius de Premià de Dalt per 
a l’any 2017.  
 
3. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva als centres escolars públics de Premià de Dalt per a l’any 
2017.  
 
4. Acceptació del tercer atorgament d’ajuts individuals de menjador pel curs escolar 
2016-2017 del Consell Comarcal del Maresme.  
 
5. Aprovació de la consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordenança reguladora del 
estacionament limitat. 
  
6. Aprovació de la liquidació de SOREA, corresponent a la concessió del servei 
municipal d’aigua potable del 4rt trimestre de l’exercici 2016.  
 
7. Aprovació de la pròrroga del Pla Jove de Premià de Dalt fins al 2018.  
 
8. Aprovació de la liquidació presentada per la Societat Municipal “La Pinassa, 
Promocions i Serveis Municipals, S.A.” pels serveis de neteja viària del mes de gener de 
2017.  
 
9. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consorci de Tractament de Residus 



 

Sòlids Urbans del Maresme del mes de gener de 2017. 
 
10. Aprovació de l’atorgament de la subvenció a l’ADF per a l’any 2017.  
 
11. Aprovació de la contractació laboral temporal de les Sres. Agnès López Ferrer i 
Rocio Pérez García-Madrid com a educadores infantils. 
 
12. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 2 de març de 2017 relatiu a l’aprovació 
de les bases i convocatòria per a la contractació en règim laboral fix, d’un/a auxiliar 
administratiu/va d’intervenció i la creació d’una borsa de treball. 
 
13. Aprovació del nomenament de la Sra. Maria Teresa Pallarés Ramírez com a 
funcionària interina, per a l’execució i implementació del Programa temporal de Gestió 
i Control de Subvencions.  
 
14. Aprovació de la correcció d’errades en el text de les Bases Reguladores per a la 
concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions en l’àmbit de 
l’empresa “Pla 3000. Pla Municipal de Foment de l’Ocupació any 2017”.  
 
15. Aprovació de la liquidació presentada per la Societat Municipal “La Pinassa, 
Promocions i Serveis Municipals, S.A.” pels serveis de neteja d’edificis del mes de 
gener de 2017. 
 


