
 

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 

Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  21/2017 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 30/10/2017  

HORARI:  de 19 a 20 hores 

LLOC: Sala de Juntes de l’Ajuntament 

 
Assisteixen: 
 
Josep Triadó i Bergés                                                                    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 
 
Excusa la seva absència: 
 
Marc Tintoré Serra                                                     1r Tinent d’Alcalde 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 20). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

 
 

BENESTAR I FAMILIA 
 
3. Aprovació de la declaració de les obres corresponents als arranjaments d'habitatges 
per a gent gran com a obres destinades a facilitar l'accessibilitat i eliminar barreres 
arquitectòniques. 
 
 
CULTURA/PATRIMONI 
 
4. Aprovació de l’alta al Registre d'Entitats municipal de l'AMPA de l'Escola Santa Anna. 
 
5. Aprovació de l’alta al Registre d'Entitats municipal de l'AMPA de l'IES Valerià Pujol i 
Bosch. 
 
 
ENSENYAMENT 
 
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 21 de novembre de 2016 relatiu a 
l’atorgament de subvencions per a fomentar projectes/activitats educatius als centres 
públics del municipi pel curs 2016-2017. 
 
7. Aprovació de les justificacions de les subvencions atorgades als centres públics del 
municipi per a l’any  2016. 
 
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 25 d'octubre de 2017 relatiu a les 
justificacions dels ajuts individuals de menjador del curs 2016-17 atorgats pel Consell 
Comarcal del Maresme.  
 
 
HISENDA 
 
9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 16 d'octubre de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 68/2017. 



 

 
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 18 d'octubre de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 69/2017. 
11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 18 d'octubre de 2017 d'aprovació de la 
relació de factures núm 70/2017. 
 
 
JOVENTUT 
 
12. Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme 
i l’Ajuntament de Premià de Dalt per a la contractació conjunta esporàdica del servei 
de mobilitat internacional per a joves del Maresme 2018-2021. 
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
13. 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 setembre de 2017. 
 
14. 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 
setembre de 2017. 
 
15. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 16 d'octubre de 2017 relatiu a 
l’adjudicació al Sr. José Luis Ruiz Marin del contracte menor de serveis per a la 
jardineria dels parcs i jardins de diferents barris del municipi. 
 
16. Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern Local de data 2 d'octubre de 2017 
d'imposició de 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 al Camí Sot del Pi 43-45, de 
Premià de Dalt. 
 
 
MUSEU 
 
17. Acceptació de la donació feta per les germanes Sangenís Vintró de dos quadres 
realitzats per l'escenògraf José Planella Coromina.  
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 



 

18. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Hidráulica y Obras, S.A.” del contracte 
menor de serveis per a dur a terme el canvi de fanals del carrer de la Cisa de Premià de 
Dalt. 
 
19. Aprovació del retorn de les fiances dipositades per l’empresa “Comercial América, 
S.L.” de les obres situades al carrer Vallès, núm. 1, de Premià de Dalt. 
 
20. Aprovació del retorn de les fiances dipositades pel Sr. Joan Galay Garcia de les 
obres realitzades al carrer Miguel de Cervantes, núm. 8, de Premià de Dalt. 
 
21. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 18 d'octubre de 2017, relatiu a 
l'aprovació inicial del Projecte d'Urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer de 
Premià de Dalt. 
 
22. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 16 d'octubre de 2017, relatiu a 
l'aprovació inicial de la modificació del projecte executiu per a la urbanització del 
carrer de la Cisa Tram 1 - Fase 1 (entre la Riera de Sant Pere i el carrer de Sant Josep). 
 
23. Aprovació de la certificació núm. 4 de les obres de reurbanització dels carrers 
Cerdanya i Vall d'Aran, presentada per l’empresa “Hidràulica y Obras, S.A.”. 
 
24. Aprovació de la certificació núm. 7 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.”. 
 
25. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 23 d'octubre de 2017, relatiu a 
l'aprovació inicial del Projecte Bàsic i Executiu per a la construcció d'una sala polivalent 
a l'entorn de l'equipament de l'Escola Santa Anna de Premià de Dalt.  
 
26. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 20 d'octubre de 2017 relatiu a 
l'aprovació inicial del Projecte d'Arranjament i construcció d'un nou Foampit i Resit al 
BTT La Poma de Premià de Dalt. 
 
27. Aprovació de l’atorgament a la Sra. Ana Sierra Conde en representació de “Krisol 
un espai per als infants”, de la llicència d’obres per a la instal·lació d’un ascensor a 
l’interior de l’edifici i escala exterior d’evacuació exterior a la finca situada a la Riera de 
Sant Pere número 60, de Premià de Dalt. 
 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA  
 
28. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Premià de Dalt al sistema d'adquisició 
centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català 



 

pel desenvolupament local. 
 
 
SERVEIS MUNICIPALS 
 
 
29. 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 
setembre de 2017. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
URGÈNCIES 
 
 
1. Aprovació del reintegrament de la subvenció atorgada per concessió directa a la 
Coral Primiliana de Veus Femenines per a l’any 2015. 
 
2.  Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada per concessió directa a la Coral 
Primiliana de Veus Femenines per a l’any 2016. 
 
3. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “Augusta Asfalts, S.L.” del contracte menor 
d’obres per a dur a terme l’arranjament de la pavimentació dels carrers Torrent 
Castells i la Ronda Pirineu de Premià de Dalt.  
 
4. Aprovació de la comissió de serveis del Sr. Francisco Manuel Gálvez Rodriguez. 
 
5. Aprovació de la contractació de la Sra. Ariadna Bassó Carbonell com a treballadora 
social.  
 
 
 


