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

19/2017

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

02/10/2017

HORARI:

de 19 a 20 hores

LLOC:

Sala de juntes de l’Ajuntament (plaça de la Fàbrica, 1)

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

Josefa Duran Cutillas

Regidora

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 18).
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.

BENESTAR I FAMÍLIA
3. Aprovació d'ajuts a diverses famílies per al casal d'estiu "Estiu en marxa 2017".

COMERÇ I CONSUM
4. Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció d’expositors i convocatòria de la Fira
de Nadal 2017.

HISENDA
5. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de setembre de 2017 d'aprovació de la relació
de factures núm. 62/2017.
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 22 de setembre de 2017 d'aprovació de la relació
de factures núm. 63/2017.
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de setembre de 2017 d'aprovació de la relació
de factures emeses núm. 2/2017.
8. Aprovació de la liquidació de SOREA, S.A. corresponent al 2n. trimestre de 2017.

JOVENTUT
9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 31 de juliol de 2017 relatiu a la concessió de
subvencions en règim de concurrencia competitiva a entitats en l'àmbit de la Joventut per a
l'exercici 2017.

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
10. Aprovació de la imposició de la primera multa coercitiva al Sr. José Antonio Pedrosa Navarro
per incompliment de l’ordre d’execució dictada en la tramitació de l'expedient de protecció de la
legalitat urbanística de la finca situada a Camí Sot del Pi 43-45, de Premià de Dalt.
11. Aprovació de les liquidacions presentades per la Societat Municipal “La Pinassa, Promocions i
Serveis Municipals S.A.” pels serveis de neteja viària dels mesos de juliol i agost de 2017.
12. Aprovació de les liquidacions presentades per la Societat Municipal “La Pinassa, Promocions i
Serveis Municipals S.A.” pels serveis de gestió de recollida i transport de residus dels mesos de
juliol i agost de 2017.
13. Aprovació del retorn de la garantia dipositada per “La Pinassa, Promocions i Serveis
Municipals, S.A.”, amb motiu de l'adjudicació definitiva de la concessió administrativa del servei de
neteja viària, l'any 2002.

MUSEU
14. Aprovació del requeriment de documentació a l'empresa “Tanit Didàctica i Difusió Cultural,
S.L.”, per a l'adjudicació del contracte de gestió i execució dels serveis educatius del Museu de
Premià de Dalt.

OBRES I VIA PÚBLICA
15. Aprovació de l’atorgament de la llicència de segregació de la finca situada a la Riera de Sant
Pere, núm. 136 presentada pel Sr. Jorge Fernández Muñoz en representació de “Despatx
d’Arquitectura i Urbanisme SLP”.
16. Aprovació de l’adjudicació al Sr. Alex Marin Morera del contracte de serveis per a la redacció
d’un projecte d’arranjament de l’espai municipal d’equipament esportiu del BBTT la Poma.
17. Aprovació de l’atorgament de la llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge aïllat,
situat a la Riera de Sant Pere, núm. 136 de Premià de Dalt, a la Sra. Ana Riera Reina.
18. Aprovació de l’atorgament de la llicència d’obres per a l’ampliació d’un edifici unihabitatge al
Passatge Sant Jordi núm. 4 de Premià de Dalt, al Sr. David Schamroth.
19. Aprovació de l’atorgament de la llicència d’obres per a l’ampliació d’un edifici unihabitatge al
carrer Serra del Cadí núm. 6-8 de Premià de Dalt, al Sr. Alfonso Cabezas Peña.

20. Aprovació de l’atorgament de la llicència d’obres per a la reforma i ampliació d’un edifici
unihabitatge al carrer Nou núm. 4 de Premià de Dalt, a la Sra. Laura Barreto López.
21. Aprovació de l’atorgament de la llicència de parcel·lació de la finca situada al Torrent Castells,
núm. 23 de Premià de Dalt, al Sr. Lucas Maicas Molins.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
22. Aprovació de les bases del sorteig d'elecció dels membres veïns/es del Consell del Poble.

PATRIMONI
23. Aprovació de l'inici del procediment d'alienació, mitjançant una subhasta pública, de l'immoble
propietat de l'Ajuntament de Premià de Dalt, situat al carrer Sant Crist, núm. 8 (Cal Ferrer), de
Premià de Dalt.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
24. Aprovació de la justificació presentada per “Saleon, S.A.” corresponent a la subvenció
concedida per concurrència competitiva del Pla 3000. Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de
2016.

SALUT
25. Aprovació de l’addenda al conveni signat entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de
Premià de Dalt, pel qual es fixa la contraprestació econòmica i el sistema de pagament de les
prestacions assistencials als consultoris municipals.
SERVEIS MUNICIPALS
26. 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 juliol de 2017.
PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES
1. Aprovació de l’inici del procediment de contractació del servei de gestió de l’oficina municipal
d’informació al consumidor i punt d’assessorament jurídic.

2. Aprovació del pagament avançat de la subvenció atorgada a la Societat Cultural Sant Jaume per
a l’exercici 2017.
3. Aprovació del pagament avançat de la subvenció atorgada a l’Associació Premià de Dalt Solidari
per a l’exercici 2017.
4. Aprovació de l’atorgament de subvencions als centres educatius públics del municipi pel curs
2017-2018.
5. Aprovació de la factura núm. Emit-18, presentada per “Comercial de Hosteleria Anma, S.A.”,
corresponent al subministrament per a la festa major d’enguany.
6. Aprovació de la liquidació presentada pel Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme del mes de juliol de 2017.
7. Aprovació de la liquidació presentada pel Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme del mes d’agost de 2017.
8. Aprovació del contracte de préstec de 9 monedes del fons del gabinet numismàtic de Catalunya
del Museu d’Art de Catalunya.
9. Aprovació del retorn de la garantia dipositada per “Eupreco Empresa Constructora, S.L.”, amb
motiu de l’adjudicació de les obres d’enderroc i reconstrucció de l’habitatge situat al Passatge
Garrofer, 6, de Premià de Dalt.
10. Aprovació de la rectificació de les bases del procés de selecció per cobrir, en règim de
funcionari de carrera i pel sistema de concurs oposició lliure, de dues places vacants d’agent de
policia local i per la creació d’una borsa de treball.
11. Aprovació de la rectificació de les bases del procés de selecció per a l’accés en règim de
funcionari de carrera i pel sistema de concurs oposició de mobilitat horitzontal, d’una plaça vacant
d’agent de policia local.
12. Aprovació de la rectificació d’ofici de la jornada laboral de les Sres. Maria Taís Costa Ruera i
Laia Torrens Bassols aprovades per Decret d’Alcaldia de data 6 de juliol de 2017.
13. Aprovació de la desestimació de la sol·licitud d’increment del compliment de nocturnitat
presentat per la secció sindical de la CSI·F.
14. 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’agost de 2017.
I sense més temes a tractar, essent les 20 hores, el senyor Alcalde, dóna per finalitzada la sessió.
De tot el que s’ha dit, jo com a Secretària, en dono fe.
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

La Secretària
Mireia Boté Massagué

Vist i plau
L’Alcalde,
Josep Triadó Bergés

