ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
NÚMERO:
CARÀCTER:
DATA:
HORARI:
LLOC:

11/2017
Ordinària
29/05/2017
de 19h a 20 hores
Sala de Juntes de L’Ajuntament

Assisteixen:
Josep Triadó i Bergés
Marc Tintoré i Serra
Josep Font i Vives
Magda Julià López
Antoni López Guillén
David Rovira Ruiz
Ana M. Cuello Ladevesa
Carles A. Medina Vilalta
Alejandro Costa Urigoitia
Emma Escolano i Juanola
Inmaculada Fernández Martínez

Mireia Boté i Massagué, Secretària

Alcalde
1r Tinent d’Alcalde
2n Tinent d’Alcalde
3a Tinent d’Alcalde
4t Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 10).
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
COMERÇ I CONSUM
3. Aprovació de l’atorgament al Sr. Francisco José Alcaide Guirao de l’autorització per
a l’exercici de la venda al mercat de venda no sedentària de Premià de Dalt.
4. Aprovació de l’acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona
en els àmbits de Consum, Comerç, Fires i Mercat Ambulant.
CULTURA/PATRIMONI
5. Aprovació de la justificació de les subvencions en règim de concurrència competitiva
de l'àrea de Cultura, atorgades l'any 2016.
6. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada per concessió directa a la
Societat Cultural Sant Jaume per a l'any 2016.
7. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació Cultural i
Recreativa Carnestoltes corresponent a l'any 2016.
ENSENYAMENT
8. Acceptació de l’atorgament d’ajuts individuals de menjador del Consell Comarcal del
Maresme per al curs 2016-2017.
9. Aprovació de l’inici del procediment de contractació del servei de cuina destinat a
les escoles Bressol municipals.

HISENDA
10. Aprovació de la liquidació presentada per Sorea en el 1r. trimestre de 2017.
11. Aprovació del padró d' autotaxis per a l’exercici 2017.
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10 de maig de 2017 d'aprovació de la
relació de factures núm. 25/2017.
13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 11 de maig de 2017 d'aprovació de la
relació de factures núm. 26/2017.
14. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 de maig de 2017 d'aprovació de la
relació de factures núm. 27/2017.
15. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 de maig de 2017 d'aprovació de la
relació de factures núm. 28/2017.
16. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 19 de maig de 2017 d'aprovació de la
relació de factures núm. 29/2017.
17. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 24 de maig de 2017 d'aprovació de la
relació de factures núm. 30/2017.
18. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 25 de maig de 2017 d'aprovació de la
relació de factures núm. 31/2017.
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
19. Aprovació de l’adjudicació al Sr. Claudi Sentí Ruera del contracte menor de
subministrament de contenidors de reciclatge.
20. Aprovació de la liquidació presentada per la Societat Municipal “La Pinassa,
Promocions i Serveis Municipal S.A.” pels serveis de neteja viària del mes d’abril de
2017.
21. 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 d’abril de 2017.

22. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consorci de Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme del mes de març de 2017.
OBRES I VIA PÚBLICA
23. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Eurocatalana Obres i Serveis, S.L.” del
contracte menor de serveis per a l'arranjament de la pavimentació de diversos carrers
del municipi de Premià de Dalt.
24. Aprovació de la rectificació d'un error material en l’acord d’adjudicació definitiva
del contracte del servei de manteniment de la pintura de la via pública i edificis
municipals de Premià de Dalt.
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
25. Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per a
l’actuació “Programa Dinamitza’t II. Millora de l’Ocupabilitat”.
26. Aprovació de la revocació de la subvenció atorgada a “Riera Villagrasa S.L.”
corresponent al Pla 3000. Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de 2016.
27. Aprovació de la revocació de la subvenció atorgada a “Cartonajes JM Juan Miró,
S.L.”, 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 del Pla 3000. Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de
2016, atorgada a l’empresa “Troofi Confidential Data Solution, S.L.”.
SALUT
29. Aprovació del conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i el
Consell Comarcal del Maresme per a la realització de tractaments amb larvicida
enfront el mosquit tigre existent al municipi.
SERVEIS MUNICIPALS

30. 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 d'abril de
2017.
PRECS I PREGUNTES

URGÈNCIES
1. Aprovació de la subvenció amb concessió directa a la Societat Cultural Sant Jaume,
per a l’exercici 2017.
2. Acceptació de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg de
serveis del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
3. Adjudicació a l’empresa “Siscol Serveis i Control, S.L.” del contracte menor de
serveis per a la redacció de l’estudi geotècnic de l’entorn del poliesportiu de Premià de
Dalt.
4. Aprovació de les bases i convocatòria per a la creació d’una borsa de treball
d’educadors/res infantils.
5. Aprovació de les bases i convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de
treballadors/es familiars.
6. Aprovació de l’inici del procediment d’alineació, mitjançant una subhasta pública, de
les finques propietat de l’Ajuntament de Premià de Dalt situades als Carrers la Suïssa i
Rosa dels Vents.
7. Aprovació de la renúncia a l’import de 4.302,92 Euros en concepte de despesa no
executada en el marc de la subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya,
per a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya.

