
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  9/2017 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 02/05/2017  

HORARI:  de 13’30h a 14’30 hores 

LLOC: Sala de Juntes de L’Ajuntament 

 
 
 
Assisteixen: 
 
 
  
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 
 
Excusa la seva absència: 
 
Josep Triadó i Bergés                                                     Alcalde 
 
 
Antonio López Martinez, Secretari accidental 
 
 



 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 8). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
ENSENYAMENT 
 
3. Aprovació de l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en 
l'Àrea d'Ensenyament.  
 
4. Aprovació de les despeses relatives al transport escolar no obligatori presentades 
pel Consell Comarcal del Maresme corresponents al curs escolar 2016-2017.  
 
 
HISENDA 
 
5. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 7 d'abril de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 17/2017.  
 
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10 d'abril de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 18/2017. 
 
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 21 d'abril de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 20/2017.  
 
 
JOVENTUT 
 
8. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per activitats en l'àmbit de la Joventut per a l’any 2017. 
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
9. 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 
desembre de 2016. 
 
10. 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 
desembre de 2016. 
 
11. Aprovació de la liquidació presentada per la Societat Municipal “La Pinassa, 
Promocions i Serveis Municipal S.A.” pels serveis de neteja viària  del mes de març de 
2017.  
 
12. 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 març de 2017.  
 
13. Adjudicació a “Federació de les ADF del Maresme” del contracte de serveis per al 
repàs i neteja de vores del camí dels Castanyers, i vores del tram del camí de l’Alzina 
del Mal Temps, des de la urbanització Can Costa fins el turó de Baldiri. 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
14. Aprovació de la proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada 
pel Sr. Joan Manuel Bonet Tudela.  
 
15. Aprovació de la proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada 
per la Sra. Maria Isabel Cano Garcia. 
 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
16. Aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei de transcripció dels 
Plens i altres òrgans col·legiats municipals.  
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
17. Aprovació dels convenis de col·laboració per a pràctiques en empresa del Certificat 
de Professionalitat “Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions 
socials” subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.  



 

SALUT 
 
18. Aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei de control integral 
de plagues urbanes. 
 
 
SERVEIS MUNICIPALS 
 
19. 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 
desembre de 2016.  
 
20. 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 març 
de 2017.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
URGÈNCIES 
 
1. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de Veïns del Barri 
del Remei per a l’any 2016.  
 
2. Aprovació de la previsió de despeses corresponents a la Missa Rociera 2017.  
 
3. Aprovació de l’adjudicació definitiva al Sr. Xavier Peralba Costa del contracte del 
servei de manteniment de la pintura de les vies publiques i dels edificis municipals.  
 
4. Aprovació de les bases i convocatòria per a la contractació de personal en el marc 
del segon semestre del Programa de Treball als Barris 2016.  
 
5. Aprovació de l’adjudicació definitiva a l’empresa “Axa Seguros Generales, S.A.” del 
contracte d’una pòlissa d’assegurances a tot risc per pèrdues i danys a la flota de 
vehicles de l’Ajuntament de Premià de Dalt.  
 
6. Aprovació de les certificacions núms. 3, 4 i 5, de les obres de reurbanització del 
carrer Àngel Guimerà, tram comprès entre el Torrent Santa Anna i l’Avinguda Ramon y 
Cajal, presentades per l’empresa “Aquambiente, Servicios para el sector del agua, 
SAU”.  
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