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

17/2017

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

04/09/2017

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

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 les actes de les sessions anteriors (actes números 15 i 16).
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
BENESTAR I FAMILIA
3. Aprovació de la liquidació corresponent als serveis de SAD dependència i SAD social dels mesos de
gener a març de 2017.
4. Aprovació d'ajuts de menjador escolar a diversos alumnes de l'escola Marià Manent.
5. Aprovació de la reducció de quota d'escola bressol a diversos alumnes.
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 9 d'agost de 2017 relatiu a l'aprovació de la renovació del
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a la gestió i seguiment del Servei
d’Atenció domiciliària (SAD).
CULTURA/ARTS ESCÈNIQUES
7. Aprovació de l’expedient relatiu a l’Arrela't 2017.
ENSENYAMENT
8. Aprovació de les despeses relatives al finançament del transport escolar no obligatori corresponents
al 3r trimestre del curs 2016-17.
HISENDA
9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 9 d'agost de 2017 relatiu a la modificació de pressupost
núm. 7/2017.

10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 de juliol de 2017 d'aprovació de la relació de factures
núm. 51/2017.
11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de juliol de 2017 d'aprovació de la relació de factures
núm. 52/2017.
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de juliol de 2017 d'aprovació de la relació de factures
núm. 53/2017.
13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 29 d'agost de 2017 d'aprovació de la relació de factures
núm. 54/2017.
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 corresponent al segon semestre de l’any 2017.
OBRES I VIA PÚBLICA
15. Aprovació del retorn de les fiances dipositades pel senyor Daniel Foye Ferrer com a garantia de les
obres efectuades al camí de la Font, 18 A de Premià de Dalt.
16. Aprovació del retorn de la fiança dipositada pel senyor Jordi Escoriza Lluch en representació de la
Sra. Dandan Wang com a garantia de les obres efectuades al camí de la Pedrera, 31, de Premià de Dalt.
17. Aprovació del retorn de la fiança dipositada pel senyor Luis Jover Coll en representació de l’empresa
“Luis Jover, S.A.” com a garantia de les obres efectuades al carrer Rosa del Vents, núm. 17, 19, 21, 23 i
carrer Suïssa, núm. 16, 18, 20 i 22 de Premià de Dalt.
18. Aprovació del retorn de les fiances dipositades pel senyor Oscar Aristoy López com a garantia de les
obres efectuades al carrer Mestre Pau Casals, núm. 9 de Premià de Dalt.
19. Aprovació de l’atorgament de la llicència d’obres per a la l’ampliació i reforma interior d’un edifici
unihabitatge al carrer Conca de Tremp núm. 21 de Premià de Dalt, presentada pel Sr. Robert Coscollà
Coca.
20. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Eurocatalana Obres i Serveis, S.L.”, del contracte de serveis
per a la reparació del clavegueram de l'Avinguda Sant Pere de Premià de Dalt.
21. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Construcciones y Promociones Ruiz Maresme, S.L.”, del
contracte de serveis per a la reparació de la coberta de la biblioteca municipal.

22. Donar compte Decret d’Alcaldia de data 9 d'agost de 2017, relatiu a l'aprovació inicial del projecte
executiu per la construcció d'un centre de transferència de residus al c/de la Suïssa núm. 2 de Premià de
Dalt.
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS
23. Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de Barcelona per a la
formació pràctica en centres de treball de la Sra. Carla Miralles Muñoz.
24. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de juliol de 2017 relatiu a la modificació de la jornada
laboral dels professors de l'Escola de Música i de l'Àula de Dansa.
25. Aprovació de l’atorgament del permís de lactància i llicència sense retribució per assumptes
particulars i propis sol·licitats per la Sra. Esther Ortega Garcia.
26. Resolució del recurs de reposició interposat per la secció sindical del CSI·F contra la base tercera,
apartat b), de les bases reguladores del procés de selecció per a l'accés, en règim de funcionari de
carrera i pel sistema de concurs oposició lliure, de dues places d'agent de policia i per a la creació d'una
borsa de treball.
27. Resolució del recurs de reposició interposat pels Delegats del Personal Funcionari contra la base
tercera, apartat b), de les bases reguladores del procés de selecció per a l'accés, en règim de funcionari
de carrera i pel sistema de concurs oposició lliure, de dues places d'agent de policia i la creació d'una
borsa de treball.
PLA DE BARRIS
28. Aprovació de l’adjudicació a la Sra. Georgina Coma Maroto del contracte de serveis per a la
realització del disseny del Projecte de Camí Escolar.
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
29. Aprovació de la renúncia a l’import de 129,58 Euros en concepte de despesa no executada
corresponent a la linia 2 de suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de reforç dels serveis
socials municipals del Programa Complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració
social.
30. Aprovació del projecte de “Millora de l’Ocupabilitat dels Joves” que consisteix en la realització de
dues contractacions en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil.

SALUT
31. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 7 d'agost de 2017 relatiu a l'adjudicació definitiva de la
contractació del servei i control de plagues a l’empresa “Bioseguridad y control de plagas, S.L.”.
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC)
32. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 27 de juliol de 2017 relatiu a la desestimació de les
al·legacions presentades pel Sr. Andrés Pizarro Vera en representació de l’empresa “Sistemas y métodos
reprográficos, S.L.” en el procediment de contractació del subministrament de màquines multifunció en
mode d’arrendament, sense opció de compra, 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
33. Acceptació del recurs material concedit per la Diputació de Barcelona per a l’actuació “Enquestes
d’esdeveniments esportius”.
34. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Dream Planet Events” del contracte de serveis per a
l’actuació musical de “Gisela y el Libro Mágico”, el diumenge 24 de setembre a la Plaça de la Fàbrica de
Premià de Dalt.
PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES
1. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona corresponent al “Programa
complementari per a la garantia del benestar social”.
2. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a l’actuació “Finançament en
l’àmbit de dones i LGTBI”.
3. Aprovació de la certificació núm. 2 de les obres de reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d’Aran,
presentada per l’empresa “Hidràulica y Obras, S.A.”.
4. Aprovació de la certificació núm. 5 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 “Hidràulica y Obras,
S.A.”.
5. Aprovació de la contractació de personal laboral temporal amb la categoria d’educadores infantils.

