
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
 

 
NÚMERO:  14/2017 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 10/07/2017  

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 13). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
BENESTAR I FAMILIA 
 
3. Acceptació de l'aportació del Consell Comarcal del Maresme en concepte de la 
despesa per a cancel·lar deutes per subministrament bàsic d'aigua, llum i gas de 
persones en situació de pobresa, de l’any 2015. 
 
 
CULTURA/PATRIMONI 
 
4. Aprovació de la inscripció de l’entitat “Associació P de Poesia” al Registre d’Entitats i 
Associacions Locals. 
 
 
ENSENYAMENT 
 
5. Aprovació de l’atorgament de subvencions en l’àmbit d’ensenyament per a l’exercici 
2017. 
 
 
HISENDA 
 
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de juny de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 39/2017. 
 
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de juny de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 40/2017. 
 
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 41/2017. 
 
 
 



 

JOVENTUT 
 
9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de juny de 2017 relatiu a 
l'autorització al Cau l’Espolsada de l’ús privatiu d'espais de l'edifici Cristòfol Ferrer. 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
10. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consorci de Tractament de Residus 
Sòlids Urbans del Maresme del mes de maig de 2017. 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
11. Aprovació de la certificació núm. 3, 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 la societat “Hidràulica y Obras, S.A.”. 
 
12. Aprovació de la certificació núm. 1, de les obres de reurbanització dels carrers 
Cerdanya i Vall d'Aran, presentada per la societat “Hidràulica y Obras, S.A.”. 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
13. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Premià de Dalt a les pòlisses 
d'assegurances licitades per l'Associació Catalana de Municipis (ACM), relatives a 
accidents, responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l'administració i de 
defensa jurídica i reclamació de danys. 
 
14. Aprovació de les bases i convocatòria per a l'accés, en règim de funcionari de 
carrera i pel sistema de concurs oposició lliure, de dues places vacants d'agent de 
Policia Local i per a la creació d'una borsa de treball. 
 
15. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2017, de requeriment de 
documentació a l'empresa “Arangur Transcripciones” per l'adjudicació del contracte 
del servei de transcripció dels Plens i altres òrgans col·legiats. 
 
16. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 6 de juliol de 2017 relatiu a la 
modificació de la dedicació dels professores de l'Escola Municipal de Música. 
 
TERRITORI I URBANISME 
 
17. Aprovació de la designació dels noms i de la numeració dels carrers que composen 
l'àmbit urbanístic de la Cisa.  
  

 



 

PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
1. Aprovació de la certificació núm. 4, 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 la societat “Hidràulica y Obras, S.A.”. 
 
2. Aprovació de la rescissió del contracte menor de serveis amb la Sra. Viviana Pérez 
Clausen. 
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