
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  7/2017 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 03/04/2017  

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 6). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
BENESTAR I FAMÍLIA 
 
3. Aprovació de l’atorgament de la subvenció a la Creu Roja per a l'any 2017.  
 
4. Aprovació de la liquidació corresponent als serveis de SAD dependència i SAD social 
realitzats durant el mes de desembre de 2016.  
 
5. Aprovació del requeriment de documentació a la societat “Tarpuna, Scoop” per a la 
contractació del servei de manteniment de l'Hort Social de Premià de Dalt. 
 
 
COMERÇ I CONSUM 
 
6. Aprovació de l’atorgament de forma definitiva de les autoritzacions per a  l’exercici 
de la venda al mercat de venda no sedentària de Premià de Dalt per un perÍode de 15 
anys al Sr. Ramses Roda Pérez i al Sr. Manuel Ruiz Carrasco.  
 
 
CULTURA/ARTS ESCÈNIQUES 
 
7. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2017 relatiu a 
l’adjudicació a l’empresa “Enunplisplasmúsica, S.L.” del contracte menor de serveis per 
a la representació de l’espectacle “Poltrona-Pla”.  
 
 
EDIFICIS MUNICIPALS 
 
8. Aprovació del requeriment de documentació al Sr. Xavier Peralba Costa per a 
l'adjudicació del contracte del servei de manteniment de la pintura de les vies 
públiques i dels edificis municipals de Premià de Dalt.  
 

 



 

  
ENSENYAMENT 
 
9. Aprovació del Conveni de col·laboració per a l’establiment de les condicions de 
gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats 
socioeconòmiques i/o geogràfiques entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Premià de Dalt.  
 
10. Aprovació de la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència 
competitiva de les subvencions en l’àmbit d’Ensenyament per a l’exercici 2017.  
 
 
ESPORTS 
 
11. Aprovació de la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència 
competitiva de subvencions en l’àmbit d’Esports per a l’exercici 2017.  
 
12. Aprovació de l’expedient administratiu relatiu a la celebració d’una activitat 
extraordinària consistent en un combat de boxa al Pavelló municipal de Premià de 
Dalt.  
 
 
GENT GRAN 
 
13. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada al Casal d'Avis Santa Anna per 
a l'exercici 2016. 
 
14. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de la Gent Gran 
per al període maig-desembre de 2016. 
 
15. Aprovació de l’atorgament de la subvenció al Casal Santa Anna de Premià de Dalt 
per a l'exercici 2017. 
 
16. Aprovació de l’atorgament de la subvenció a l'Associació de la Gent Gran de Premià 
de Dalt per a l'exercici 2017.  
 
 
GOVERNACIÓ 
 
17. Aprovació de l'adjudicació a l'empresa "Grues Synera" del contracte menor per al 
servei de retirada de vehicles de la via pública. 

 



 

 
HISENDA 
 
18. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de març de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures emeses núm. 1/2017.  
 
19. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de març de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 11/2017.  
 
20. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de març de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 12/2017.  
 
21. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de març de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 13/2017.  
 
22. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 24 de març de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 14/2017.  
 
23. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 3/2017.  
 
 
JOVENTUT 
 
24. Aprovació de l’expedient administratiu per a la celebració del Festival Divertit-Art 
2017 en el Pavelló Poliesportiu municipal de Premià de Dalt.  
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
25. Aprovació de les liquidacions del Consorci per el tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme del mes de desembre de 2016. 
 
26. Aprovació de les liquidacions del Consorci per el Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme del mes de febrer de 2017.  
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
27. Aprovació del retorn de la garantia dipositada per l’empresa “Eurocatalana Obres i 
Serveis, S.L.”, amb motiu de les obres de reurbanització de l'Av. Catalunya, carrers 
Montseny, Empordà i Urgell, a Premià de Dalt.  

 



 

28. Aprovació del retorn de la garantia dipositada per l’empresa “Eurocatalana Obres i 
Serveis, S.L.”, amb motiu de les obres complementàries del projecte de reurbanització 
de l'Av. Catalunya, plaça Catalunya, carrers Montseny, Empordà i Urgell, de Premià de 
Dalt.  
 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
29. Aprovació de la contractació de les senyores Silvia Torrent Abad i Montserrat Pardo 
Maldonado com a educadores infantils.  
 
30. Aprovació de la contractació de la Sra. Ana Maria Mercedes Nieto Gómez com a 
conserge d'edificis municipals. 
 
31. Aprovació dels torns de vacances de Setmana Santa del personal d'aquesta 
corporació.  
 
32. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació per l’any 2017.  
 
33. Aprovació de la contractació temporal en règim interí del Sr. Juan Gregorio Benito 
Garcia.  
 
 
SALUT 
 
34. Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de 
Premià de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme per al suport tècnic en matèria de 
salut pública.  
 
 
SERVEIS MUNICIPALS 
 
35. Aprovació del retorn de les garanties dipositades per l’empresa “Cespa Ingenieria 
Urbana, S.A.” i “Cespa Cia. Española de Servicios Públicos Aux., S.A.”, pel contracte de 
gestió del servei de recollida, transport i eliminació de residus sòlids que se'ls va 
adjudicar l'any 2000.  
 
 



 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) 
 
36. Aprovació de l’adjudicació al Sr. Pedro Obrero Román del contracte menor per al 
servei de manteniment d’equipament informàtic de l’Ajuntament de Premià de Dalt.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
URGÈNCIES 
 
1. Aprovació de la certificació núm. 1 de les obres d’urbanització del carrer Cisa, tram 
1, fase 1, etapa A, comprès entre la Riera de Sant Pere i el Carrer Sant Josep, 
presentada per l’empresa “Hidráulica y Obras, S.A.”.  
 
2. Aprovació de la modificació substancial de les condicions de treball de la Sra. Noelia 
Utrera Pizarro.  
 
3. Aprovació del pressupost presentat en data 16 de febrer de 2017 per l'empresa 
concessionària Sorea, S.A. per a les obres de substitució de la canonada d'aigua 
potable a l'Avinguda Puig de Pedra de Premià de Dalt.  
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