
 

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 

Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:   20/2017 

CARÀCTER:   Ordinària 

DATA:  16/10/2017  

HORARI:   de 19 a 20 hores 

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

 

Assisteixen: 
  

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 Regidor 

Ana M. Cuello Ladevesa Regidora 

Carles A. Medina Vilalta Regidor 

Alejandro Costa Urigoitia Regidor 

Emma Escolano i Juanola Regidora 

 Inmaculada Fernández Martínez                               Regidora 
 
Excusa la seva absència: 
 
Josep Triadó i Bergés                                                     Alcalde 
 
Antonio López Martínez, Secretari accidental 
 

 

  



 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 19). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
BENESTAR I FAMILIA 
 
3. Acceptació del pagament corresponent al finançament dels Equips Bàsics d'Atenció Social i del 
Servei d'Atenció Domiciliària per Risc Social de l'any 2016. 
 
 
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 
 
4. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Escola Pia Granollers, com a entitat Incorpora, que 
porta a terme el Programa Incorpora de la Caixa pel foment de l’emprenedoria. 
 
 
ENSENYAMENT 
 
5. Aprovació de l'inici del procediment de contractació de la gestió del servei de teatre musical. 
 
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 29 de setembre de 2017 relatiu a l'acceptació de la 
subvenció atorgada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al 
sosteniment del funcionament de l’escola de música municipal. 
 
 
HISENDA 
 
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de setembre de 2017 d'aprovació de la relació 
de factures núm. 64/2017. 
 
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de setembre de 2017 d'aprovació de la relació 
de factures núm. 65/2017. 
 
9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de setembre de 2017 d'aprovació de la relació 
de factures núm. 66/2017. 
 



 

10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 9 d'octubre de 2017 d'aprovació de la relació de 
factures núm. 67/2017. 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
11. Aprovació de la certificació final de les obres de reurbanització del carrer Àngel Guimerà, tram 
comprès entre el Torrent Santa Anna i l'Av. Ramon y Cajal, presentada per l'empresa 
“Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, SAU”. 
 
12. Aprovació de la certificació núm. 6 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 
“Hidráulica y Obras, S.A.”. 
 
13. Aprovació de la certificació núm. 3 de les obres de reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall 
d'Aran, presentada per l’empresa “Hidráulica y Obras, S.A.”. 
 
14. Aprovació de l’atorgament de la  llicència de parcel·lació de la finca situada al carrer Vallès, 
núm. 1, al Sr. Marc Navarro Cifoni en representació de l’empresa “Comercial América, S.L.”. 
 
15. Aprovació de l’atorgament de la llicència de reforma d’un edifici unihabitatge en testera a la 
Travessia de la Plaça núm. 5, al Sr. Jaume Rexach Comas.  
 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
16. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de setembre de 2017, relatiu a la contractació     
de la Sra.  Montse Presas Sánchez com a càrrec directiu i de gerencia tècnica. 
 
17. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de setembre de 2017, relatiu a l'adscripció 
temporal en comissió de serveis del Sr. Miquel Vilamitjana Sánchez. 
 
18. Donar compte del decret d'Alcaldia de data 5 d'octubre de 2017, relatiu a la contractació i 
ampliació de la jornada laboral de tres educadores infantils.  
 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
19. Aprovació de les bases del sorteig d'elecció dels membres veïns/es del Consell del Poble. 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
20. Donar compte del Decret d’Acaldia de data 5 d’octubre de 2017, relatiu a la sol.licitud 
d’adhesió de participació al Programa Treball i formació. 



 

 
 
SALUT 
21. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Bioseguridad y Control de Plagas, S.L.”, del contracte 
de serveis per a dur a terme un programa de tractament a la instal·lació d’aigua sanitària de les 8 
instal·lacions de baix risc. 
 
 
TURISME I PROMOCIÓ DE LA VILA 
 
22. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 21 de setembre de 2017 relatiu a l´adjudicació del 
contracte menor de serveis a l’empresa “Dream Planet Events, S.L.” per a l´actuació musical 
"Gisela y el libro mágico". 
 
23. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 22 de setembre de 2017 relatiu a l´aprovació de 
les activitats i el Pla d´Autoprotecció del cap de setmana d’Ulisses. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
1. Aprovació de l’avançament de la subvenció atorgada al Grup excursionista la Tortuga. 
 
2. Aprovació de la modificació de Pressupost núm. 9/2017. 
 
3. Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis per a la instal·lació del programari SAP 
original i la docència del curs “SAP Bussines One i Finances SAP Bussines One”, a l’empresa “Centre 
Informàtic Professional, S.L.”. 
 
4. Aprovació del requeriment de documentació a l’empresa “Sistemas de Oficina del Maresme, 
S.A.” per a l’adjudicació del contracte de 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. 


