
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

Identificació de la sessió 
 
 
NÚMERO:  10/2017 
CARÀCTER:  Ordinària 
DATA:  15/05/2017  
HORARI:  de 19h a 20 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 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 
 



 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 9). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
ARXIU 
 
3. Aprovació de la tercera pròrroga de la beca d'auxiliar d'Arxiu, atorgada a la Sra. 
Josefina Fuxet Colomer en data 2 de juny de 2014.  
 
 
BENESTAR I FAMíLIA 
 
4. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 4 de maig de 2017, relatiu a l'aprovació 
de l'adjudicació definitiva a l'empresa “Tarpuna, SCCL”, del contracte del servei de 
gestió del projecte Hort Social de Premià de Dalt.  
 
5. Aprovació de l'adjudicació definitiva al Sr. Ramon Marcos RodrÍguez del contracte de 
la gestió del servei Respir per a la Gent Gran de Premià de Dalt. 
 
6. Aprovació de l’acceptació del Fons de Prestació per al finançament de l'àmbit de 
Benestar Social.  
 
 
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 
 
7. Aprovació de la justificació corresponent a la subvenció concedida al Sr. Aleix 
Casanova YñÍguez per concurrència competitiva del Pla Municipal de Foment de 
l’Autoocupació de 2016.  
 
8. Aprovació de la justificació corresponent a la subvenció concedida a la Sra. Silvia 
Marin Serna per concurrència competitiva del Pla Municipal de Foment de 
l’Autoocupació de 2016. 
 



 

9. Aprovació de la justificació corresponent a la subvenció concedida al Sr. Marc 
Caballero Mundó per concurrència competitiva del Pla Municipal de Foment de 
l’Autoocupació de 2016.  
 
 
HISENDA 
 
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 d'abril de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 21/2017.  
 
11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de maig de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 22/2017.  
 
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de maig de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 23/2017.  
 
13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 5 de maig de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 24/2017.  
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
14. Aprovació de la liquidació presentada pel Consell Comarcal del Maresme per a la 
recollida, atenció i acollida d'animals domèstics abandonats.  
 
15. Aprovació de la rectificació de l'error material en l’acord aprovat en la Junta de 
Govern Local de data 2 de maig de 2017.  
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
16. Aprovació de la certificació núm. 2, 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.”, en data 20 d'abril de 2017.  
 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
17. Aprovació de les bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió, en 
règim de funcionari interí i pel sistema de concurs oposició, d'un lloc de treball de 

tresorer i per a la constitució d'una borsa de treball. 



 

 
18. Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure amb l'Institut Maremar d'El 
Masnou per a la formació pràctica de la senyora Míriam Ruiz Martín.  
 
19. Denegació de les sol·licituds de permuta presentades en data 5 d'abril de 2017 per 
la Sra. Olga González Carbó i el Sr. Joan Camprubí Oliveras.  
 
20. Aprovació del torn de vacances d’estiu de l’any 2017. 
 
PLA DE BARRIS 
 
21. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 13 de març de 2017 relatiu a la 
sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la pròrroga del Projecte d’Intervenció 
integral de Santa Anna– Tió per un període de 4 anys i  que ha de ser per un període de 
2 anys (2017 i 2018).   
 
22. Aprovació de l’acceptació de la pròrroga fins el 31 de desembre de 2018 per a 
l’execució de les actuacions del projecte d’intervenció integral de Santa Anna-Tió que 
són finançades pel “Fons de foment del programa de barris”.  
 
23. Aprovació de la certificació 1 i última de les obres d’arranjament de la Via Primilia  
presentada per l’empresa “Eurocatalana Obres i Serveis, S.L.”  
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
24. Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per a les 
actuacions del “Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació”.  
 
25. Donar compte del Decret d´Alcaldia de data 26 d´abril de 2017 relatiu a 
l’acceptació de l´ajut concedit per la Diputació de Barcelona corresponent al 
"Programa Complementari de Foment de l´Ocupació Local 2017-2018".  
 
26. Aprovació de la justificació concedida a l’empresa “Festes Infantils Mobilparc”, del 
Pla 3000, Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de 2016.  
 
27. Aprovació de la justificació concedida a l’empresa “Sitec Spray, S.L.”, del Pla 3000, 
Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de 2016.  
 
28. Aprovació de la justificació concedida a “Sant Jaume Societat de Restauració i 



 

Activitats Esportives SLU”, del Pla 3000, Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de 
2016.  
 
 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) 
 
29. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 4 de maig de 2017 relatiu al 
requeriment de documentació a l'empresa “Audifilm Abi, S.L.”.  
 
 
TERRITORI I URBANISME 
 
30. Aprovació de l'execució subsidiària de les obres necessàries per a la restauració de 
la legalitat urbanística infringida respecte de les obres efectuades a la finca situada al 
carrer Noguera Pallaresa núm. 6 de Premià de Dalt.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
URGÈNCIES 
 
 
1. Aprovació del conveni entre la Fundación Vicente Ferrer i l’Ajuntament de Premià de 
Dalt.  
 
2. Aprovació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador 
escolar convocats pel Consell Comarcal del Maresme.  
 
3. Aprovació del primer pagament de l’any 2017, a favor del Club de Tennis Premià de 
Dalt, corresponent a les despeses d’accés dels veïns del municipi a la piscina del club 
durant la temporada d’estiu. 
 
4. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2017. 
 
5. Aprovació de la pròrroga dels contractes subscrits amb el personal del Pla Local 
d’Ocupació 2016.  
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