
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

Identificació de la sessió 

 

NÚMERO:  6/2017 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 20/03/2017  

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 

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 5). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
BENESTAR I FAMÍLIA 
 
3. Aprovació de la liquidació corresponent als serveis de SAD dependència i 
coordinació durant els mesos d'octubre i novembre de 2016.  
 
4. Aprovació d'ajuts de menjador a diversos alumnes de l'Escola Marià Manent.  
 
5. Aprovació de l'ampliació de la reducció de la quota d'escola Bressol a un alumne.  
 
COMUNICACIÓ, GOVERN OBERT I TRANSPARÈNCIA 
 
6. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 9 de març de 2017 relatiu a l'adjudicació 
definitiva a l'empresa “Malalts de Bústia, S.L.” del contracte del repartiment de la 
revista municipal La Pinassa.  
 
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 
 
7. Acceptació de la renúncia a la subvenció del Pla Municipal de Foment de 
l’Autoocupació 2016 presentada pel Sr. Carlos García Ábalos. 
 
8. Acceptació de la renúncia a la subvenció del Pla Municipal de Foment de 
l’Autoocupació 2016 presentada pel Sr. Dani García Ábalos.  
 
ENSENYAMENT 
 
9. Aprovació de la rectificació de l'acord d’aprovació de les Bases reguladores per a la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per als centres públics 
del municipi per l’any 2017.  
 
FESTES 
 
10. Aprovació de l’acceptació del Fons de prestació atorgat per la Diputació de 
Barcelona en concepte d'activitats culturals de les festes majors.  
 

 



 

GOVERNACIÓ 
 
11. Aprovació de la rectificació del termini d’exposició de l’enquesta relacionada amb 
l’ordenança reguladora de l’estacionament limitat.  
 
HISENDA 
 
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 2 de març de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 7/2017.  
 
13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 2 de març de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 8/2017.  
 
14. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 2 de març de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 9/2017.  
 
15. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 7 de març de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 10/2017.  
 
16. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 2/2017.  
 
JOVENTUT 
 
17. Aprovació de les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per activitats en l'àmbit de la Joventut per a l'exercici 2017.  
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
18. 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 febrer 
de 2017.  
 
19. Aprovació de les liquidacions del Consorci per el tractament de Residus Solids 
Urbans del Maresme del mes de novembre de 2016.  
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
20. Aprovació de l’atorgament de la llicència d’obres per a la instal·lació d’un ascensor 
per a suprimir barreres arquitectòniques en l’habitatge del carrer de la Cisa núm.15 de 
Premià de Dalt, a nom del  Sr. Joan Xarrié Rexach. 
 
 



 

21. Aprovació de l’atorgament de la llicència d’obres al Servei Català de la Salut per a la 
construcció del Centre d’Assistència Primària al carrer Amèlia núm.1 (sector Víctor 
Català) de Premià de Dalt.  
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
22. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10 de març  de 2017 relatiu a la 
modificació de la jornada laboral dels mestres de l'escola de música.  
 
 
PATRIMONI 
 
23. Donar compte del decret d’Alcaldia de data 30 de gener de 2017 d’aprovació del 
contracte de lloguer del terreny situat al carrer Cisa, 53, propietat del Sr. Josep Botey 
Galindo, per a destinar-lo a aparcament públic de vehicles.  
 
 
PLA DE BARRIS 
 
24. Aprovació de l’anul·lació de la participació de l’alumna Silvia Ortiz Prieto en el 
conveni 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.  
 
25. Aprovació del conveni 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,  a signar per l’Ajuntament de Premià de Dalt amb “Mir Serveis”.   
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
26. Aprovació de la modificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern local de data 
6 de març de 2017 pel  que fa a l’import de  la renúncia 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.  
 
SERVEIS MUNICIPALS 
 
27. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 2 de març de 2017 relatiu a 
l'adjudicació definitiva a l'empresa “Electricitat Boquet, S.L.”, del contracte del servei 
de manteniment i control de l'enllumenat públic de Premià de Dalt.  
 



 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) 
 
28. Aprovació de la pròrroga del contracte de subministrament, instal·lació i 
manteniment del primer any de càmeres fixes de seguretat ciutadana i vídeo vigilància 
de trànsit amb lectura de matrícules de vehicles.  
  

 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
URGÈNCIES 
 
1. Aprovació de la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència 
competitiva de les subvencions en l’àmbit de Cultura per a l’exercici 2017.  
 
2. Aprovació de l’adjudicació definitiva a l’empresa “Orona Scoop”, del contracte del 
servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals.  
 
3. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Nowind-Nowater, S.L.”, del contracte de 
subministrament per a la compra de vestuari per a la Policia Local.  
 
4. Aprovació de l’adjudicació al Sr. Lluís Leon Lora, del contracte de serveis per a 
l’execució de diferents actuacions als camps de futbol municipals.  
 
5. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Electricitat Boquet, S.L.”, del contracte de 
serveis per a l’execució dels treballs d’enllumenat als camps de futbol municipals de 
Premià de Dalt.  
 
6. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa “Hidráulica y Obras, 
S.A.”, per les obres de reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d’Aran, la barri de la 
Floresta de Premià de Dalt.  
 
7. Aprovació de la certificació núm. 2 de les obres de reurbanització del c/Àngel 
Guimerà, tram comprès entre el torrent de Santa Anna i l’avinguda Ramon y Cajal, 
presentada per l’empresa “Aquambiente, Servicios para el sector del agua, SAU”.  
 


