
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  13/2017 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 26/06/2017  

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 
 
 
 
Eva Roig i Botey, Secretària accidental 
 



 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 12). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
ACTIVITATS 
 
3. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 7 de juny de 2017, relatiu a 
l’atorgament de la conformitat a la reobertura anual del Parc Aquàtic "Illa Fantasia". 
 
 
BENESTAR I FAMíLIA 
 
4. Aprovació de l’acceptació de l'aportació del Consell Comarcal del Maresme en 
concepte d’ajuts extraordinaris per urgències socials per a l’any 2016. 
 
 
COMERÇ I CONSUM 
 
5. Aprovació de l’atorgament de forma definitiva de l’autorització 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. Francisco José Alcaide Guirao. 
 
 
CULTURA/PATRIMONI 
 
6. Anul·lació de la despesa aprovada per la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 
2017 relativa a l'adquisició de material publicitari per a la Missa Rociera. 
 
 
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 
 
7. Aprovació de la justificació corresponent a la subvenció concedida per concurrència 
competitiva en l’àmbit de l’empresa “Pla Municipal de Foment de l’Autoocupació 
2016”. 

 



 

ESPORTS 
 
8. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Disseny Tea 3, S.L.”, del contracte menor de 
subministrament per a l’adquisició de nou material esportiu. 
FESTES 
 
9. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “L’Avalot” del contracte menor de serveis per 
a l’espectacle “Cremem l’Ajuntament”, dins dels actes de la festa major 2017. 
 
10. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Raibor Espectacles, S.L.” del contracte 
menor de serveis per a l’espectacle”Toca’m a Banda”, dins dels actes de la festa major 
2017. 
 
HISENDA 
 
11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 12 de juny de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 34/2017. 
 
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 12 de juny de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 35/2017. 
 
13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 12 de juny de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 36/2017. 
 
14. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 19 de juny de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 37/2017. 
 
15. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 19 de juny de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 38/2017. 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
16. 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 maig de 
2017. 
 
17. Aprovació de la liquidació presentada per la Societat Municipal “La Pinassa, 
Promocions i Serveis Municipal S.A.” pels serveis de gestió de recollida i transport de 
residus del mes de maig de 2017. 
 
 

MUSEU 



 

 
18. Aprovació de l'inici del procediment de contractació de la gestió i execució dels 
serveis educatius del Museu de Premià de Dalt. 
 
PLA DE BARRIS 
 
19. Aprovació de l’adjudicació a “Sabem. Com SCP” del contracte menor de serveis per 
a la realització del documental del barri Santa Maria-Santa Anna-Tió. 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
20. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Cresàlida, Creixement i Consolidació 
Empresarial, S.L.”, del contracte menor de serveis per a la realització de la tercera 
edició del programa “Dinamitza’t”. 
 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) 
 
21. Aprovació de l'inici del procediment de contractació del subministrament i del 
servei de manteniment de sistemes d'impressió multifunció, impressores i escàners 
destinades a diverses dependències de l'Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
TURISME I PROMOCIÓ DE LA VILA 
 
22. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “No Sonores, S.L.” del contracte menor de 
serveis per a l’actuació musical que es durà a terme el dia 22 de setembre de 2017. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
1. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Orma, S.L.” del contracte menor de serveis 
en concepte de contractació de l’Orquestra Metropol dins dels actes de festa major 
2017. 
 
2. Aprovació de la contractació, en règim laboral fix, del Sr. Juan Gregorio Benito 
Garcia com a auxiliar administratiu. 
 
3. Aprovació de la contractació de personal laboral temporal per dur a terme les 
actuacions ocupacionals i professionals incloses dins el projecte de Treball als Barris 
2016. 

 



 

4. Aprovació del requeriment de documentació a l’empresa “Bioseguridad y control de 
plagas, S.L.”, per a l’adjudicació del contracte del servei de control integral de plagues 
urbanes. 
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