
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
 
NÚMERO:  8/2017 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 18/04/2017  

HORARI:  de 13’30h a 14’30 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 7). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
BENESTAR I FAMÍLIA 
 
3. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 8 de març de 2017 relatiu a l'aprovació 
de l'inici del procediment de contractació de la gestió del servei  Respir per a la gent 
gran de Premià de Dalt.  
 
4. Aprovació del requeriment de documentació al Sr. Ramon Marcos Rodríguez per a 
l'adjudicació del contracte de gestió del servei Respir per a la gent gran de Premià de 
Dalt.  
 
5. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Parròquia de Santa Maria per regular 
les condicions d'acolliment d'urgència de les persones sense sostre.  
 
6. Aprovació de l’atorgament de la subvenció a la Parròquia de Santa Maria de Premià 
de Mar per al projecte DISA per a l'any 2017. 
  
7. Aprovació de l’atorgament de la subvenció amb conveni a la Fundació Maresme per 
a l'any 2017.  
 
 
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 
 
8. Aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions amb l’objecte de 
fomentar activitats d’interès públic o social,  que tinguin per finalitat promoure 
l’emprenedoria i l’ activitat empresarial per a l’exercici 2017.  
 
9. Aprovació de la justificació corresponent a la subvenció concedida per concurrència 
competitiva del Pla Municipal de Foment de l’Autoocupació de 2016, a la Sra. Josefa 
Duran Cutillas.  
 
 



 

ENSENYAMENT 
 
10. Aprovació de la justificació dels ajuts individuals de menjador del primer trimestre 
del curs 2016-17 atorgats pel Consell Comarcal del Maresme.  
 
11. Aprovació de la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència 
competitiva de subvencions als centres educatius en l’àmbit d’ensenyament per a 
l’exercici 2017.  
 
12. Aprovació de l’anul·lació de l’acord de Junta de Govern Local de data 3 d’abril de 
2017 relatiu al conveni de gestió d'ajuts de menjador pel curs 2017-2018 amb el 
Consell Comarcal del Maresme i aprovació del conveni modificat.  
 
 
HISENDA 
 
13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 30 de març de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 15/2017.  
 
14. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 3 d'abril de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 16/2017.  
 
 
JOVENTUT 
 
15. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 6 d'abril de 2017 relatiu a l'adjudicació 
del contracte menor de gestió del servei del Festival Divertit-Art a l'empresa 
“Obsidiana XXI, SCP”.  
 
16. Aprovació de les bases per a realitzar el sorteig de les inscripcions per a l'Estiu Jove 
2017.  
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
17. Aprovació de la liquidació presentada per la Societat Municipal “La Pinassa, 
Promocions i Serveis Municipals S.A.” pels serveis de gestió de recollida i transport de 
residus del mes de febrer de 2017.  
 
 
 

 



 

OBRES I VIA PÚBLICA 
 
18. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Eurocatalana Obres i Serveis, S.L.” per a la 
contractació de l'obra civil pel soterrament de les línies aèries de Telefònica al 
c/Anselm Clavé de Premià de Dalt.  
 
19. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Fabregat & Fabregat arquitectes SCP”, del 
contracte de serveis per a la redacció de les tres modificacions del POUM a Premià de 
Dalt.  
 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
20. Aprovació de la contractació del Sr. Gerard Aran Llopart com a educador social en 
substitució de la Sra. Esther Ortega Garcia.  
 
21. Aprovació de la rectificació d'ofici de l'acord de la Junta de Govern Local de data 3 
d’abril de 2017 relatiu a la contractació laboral temporal d'un auxiliar administratiu.  
 
22. Aprovació del nomenament del Sr. Josep Meca Riera com a funcionari de carrera 
en la categoria d'arquitecte tècnic.  
 
23. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 30 de març de 2017, relatiu a 
l'autorització de la comissió de serveis del Sr. Jordi Sainz-Rozas Hurtado.  
 
 
PATRIMONI 
 
24. Aprovació de l’adquisició d'un vehicle de segona mà, marca Nissan, model Cabstar 
E/110, amb cistella elevadora i amb matrícula 6602-BTS, per als serveis municipals.  
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
25. Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona del fons de 
prestació relativa al recurs econòmic “Els serveis locals d’ocupació amb plataforma 
Telemàtica Xaloc”.  
 
26. Aprovació de la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència, per a 
l’atorgament de subvencions 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.  
 
27. Aprovació de la justificació corresponent a la subvenció concedida per 
concurrència competitiva a  la Sra. Antonia Cabrera Mariño corresponent al Pla 3000-
Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de 2016. 
 
28. Aprovació de la justificació corresponent a la subvenció concedida per 
concurrència competitiva a l’empresa “Gabinet Joresp Associats SLP” corresponent al 
Pla 3000-Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de 2016.  
 
29. Aprovació de la justificació corresponent a la subvenció concedida per 
concurrència competitiva a l’empresa “Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SAU” corresponent al Pla 3000-Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de 2016.  
 
 
SALUT 
 
30. Aprovació de la liquidació dels serveis prestat pel tècnic de sanitat del mes de 
desembre de 2016.  
 
 
SERVEIS MUNICIPALS 
 
31. 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 febrer 
de 2017.   
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