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

15/2017

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

24/07/2017

HORARI:

de 19 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

Ana M. Cuello Ladevesa

Regidora

Carles A. Medina Vilalta

Regidor

Alejandro Costa Urigoitia

Regidor

Emma Escolano i Juanola

Regidora

Inmaculada Fernández Martínez

Regidora

Mireia Boté i Massagué, Secretària

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 14).
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
ARXIU
3. Aprovació de l’adhesió al programa de compres conjuntes de material de climatització i conservació
de la Diputació de Barcelona.
BENESTAR I FAMILIA
4. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona corresponent al projecte "Reforma,
condicionament i rehabilitació d'un habitatge municipal per a ús social".
CULTURA/PATRIMONI
5. Aprovació del pagament de l’import corresponent al Consorci de Normalització Lingüística pel Servei
de l’Oficina de Català de Premià de Dalt, corresponent a l’exercici 2017.
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 18 de juliol de 2017, relatiu a l'atorgament de
subvencions en l'àmbit de cultura per a l'exercici 2017.
ENSENYAMENT
7. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 13 de juliol de 2017 relatiu al requeriment de
documentació a l'empresa “Can Quim, SCP”.
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 de juliol de 2017 relatiu a la justificació del 2n i 3r
trimestre dels ajuts de menjador atorgats pel Consell Comarcal del Maresme.
ESPORTS

9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de 17 de juny de 2017 relatiu a l'atorgament de subvencions en
l'àmbit d'esports per a l’any 2017.
HISENDA
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 6 de juliol de 2017 d'aprovació de la relació de factures
núm. 42/2017.
11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2017 d'aprovació de la relació de factures
núm. 43/2017.
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de juliol de 2017 d'aprovació de la relació de factures
núm. 44/2017.
13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de juliol de 2017 d'aprovació de la relació de factures
núm. 45/2017.
14. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 18 de juliol de 2017 d'aprovació de la relació de factures
núm. 46/2017.
15. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 18 de juliol de 2017 d'aprovació de la modificació de
pressupost núm. 6/2017.
16. Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg de
serveis 2016-2019 per a l'any 2017.
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
17. 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 juny de 2017.
18. 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 juny de 2017.
19. Aprovació del Programa Anual d’actuacions per l’any 2017, per a l’aprovació i execució del Pla Marc
de Restauració i Millora Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals.
OBRES I VIA PÚBLICA

20. Aprovació de l’atorgament a l’empresa “Aluminis i Vidres la Riera, S.C.P.” del contracte menor de
subministrament per a les tasques a realitzar en l’habitatge municipal situat a la carretera de Vilassar de
Dalt, 54.
21. Aprovació de la numeració del carrer Ebre, núm. 01-03 a nom de la Sra. M.A.E.H.
22. Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. F.M.I.
23. Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. J.P.V.
24. Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada per la societat “Compañía Agricola
y Ramadera del Maresme, S.A.”
25. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 14 de juliol de 2017 relatiu a l'acceptació de l'ajut
econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona per a cobrir les despeses extraordinàries amb motiu de
les contingències causades pels aiguats produïts els dies 12 i 13 d'octubre de 2016.
26. Aprovació de l’atorgament al Sr. I.T.M. de la llicència d’obres per a la construcció d’un edifici
unihabitatge amb piscina al carrer Parc Güell, núm. 18, de Premià de Dalt.
27. Aprovació de l’atorgament al Sr. C.S.R. en representació de l’empresa “CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ
MARESME PREMIÀ DE DALT S.L.”, de la llicència d’obres per a la modificació del projecte executiu
d’edifici unihabitatge a la Carretera dels Sis Pobles, núm. 150.
28. Aprovació de l’atorgament al Sr. J.X.R., de la llicència per a la modificació de les obres del carrer de la
Cisa núm. 15 de Premià de Dalt.
29. Aprovació del retorn de les fiances dipositades pel senyor O.K., com a garantia de les obres
efectuades al carrer Noguera Pallaresa, núm. 18-20-22 de Premià de Dalt.
30. Aprovació de l’atorgament al senyor F.B.C. en representació de la societat “PERTAL INVERSIONES
SLU” de la llicència de parcel·lació urbanística (segregació) a la finca de Riera Sant Pere núm.77.
31. Aprovació de l’atorgament de la llicència d’obres per l’enderroc d’un edifici industrial situat al carrer
Mestral, núm. 17-19 a nom del Sr. J.E.B. en representació de la societat “FREBILTEX CATALUNYA S.L.”.
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS
32. Aprovació de les bases i convocatòria per a l'accés, en règim de funcionari de carrera i pel sistema de
concurs oposició per mobilitat horitzontal, d'una plaça vacant d'agent de la Policia Local.

33. Aprovació de les bases i convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de treballadors/es
familiars.
SERVEIS MUNICIPALS
34. 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 maig de 2017.
35. 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 juny de 2017.
TURISME I PROMOCIÓ DE LA VILA
36. Adjudicació del contracte menor de serveis a l’empresa “2.003 S.A.”, pel lloguer de 12 carpes pels
comerciants/restauradors de la mostra gastronòmica en el marc del cap de setmana d’Ulisses que es
realitzarà el proper mes de setembre.

PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES
1. Aprovació de la innecessarietat de divisió en propietat horitzontal de la finca situada a l’Avinguda
Ramón y Cajal núm. 4, presentada per la Sra. Gemma Rubí García.
2. Aprovació de la llicència d’obres atorgada a l’empresa “Comercial America, S.L.” per a l’enderroc d’un
edifici unihabitatge situat al c/Vallès núm. 1 de Premià de Dalt.
3. Aprovació de les bases i convocatòria per a la selecció i contractació laboral temporal d’un càrrec
directiu i de gerència tècnica.
4. Aprovació del “Programa D: Programes d’experienciació laboral”, amb les actuacions ocupacionals i
professionals que es presenten a la convocatòria 2017 del Projecte de Treball als barris 2017 del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
5. Aprovació de l’adjudicació a diferents proveïdors del contracte menor per a l’adquisició d’equipament
informàtic.

