
 

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 

Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  23/2017 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 27/11/2017  

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 

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 22). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
COMERÇ I CONSUM 
 
3. Aprovació de l’adjudicació a l’empresa “2003, S.A.” del contracte menor de serveis pel 
muntatge de tarima, moqueta, rètols i instal·lació elèctrica per a les 20 carpes dels comerciants 
participants a la Fira de Nadal de 2017. 
 
 
EDIFICIS MUNICIPALS 
 
4. Aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei de manteniment d'extintors, 
boques d'incendi equipades (B.I.E) i instal·lacions contra incendis, així com les instal·lacions 
d'alarma i control dels accessos i intrusos de les instal·lacions municipals. 
 
 
ENSENYAMENT 
 
5. Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'INS Valerià Pujol corresponent a 
l’exercici 2016. 
 
 
ESPORTS 
 
6. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 14 de novembre de 2017 relatiu a l’atorgament de 
llicència d’activitats extraordinària per a la celebració del “Happy Ride Weekend 2017”. 
 
 
HISENDA 
 
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 7 de novembre de 2017 d'aprovació de la relació de 
factures núm. 73/2017 
 



 

8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10 de novembre de 2017 d'aprovació de la relació 
de factures núm 74/2017 
 
9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10 de novembre de 2017 d'aprovació de la relació 
de factures núm 75/2017 
 
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 13 de novembre de 2017 d'aprovació de la relació 
de factures núm 76/2017 
 
11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de novembre de 2017 d'aprovació de la relació 
de factures núm. 77/2017. 
 
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de novembre de 2017 de convalidació i 
aprovació de la relació de factures núm. 78/2017. 
 
13. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 10/2017. 
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
14. Aprovació de la liquidació presentada per la Societat Municipal “La Pinassa, Promocions i 
Serveis Municipal S.A.” pels serveis de neteja viària  del mes de octubre de 2017. 
 
15. 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 d’octubre 
de 2017. 
 
16. Aprovació de l’adjudicació de contractes menors pel subministrament de contenidors  i 
etiquetes de reciclatge. 
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
17. Aprovació de l'inici del procediment de contractació de les obres d'arranjament i construcció 
d'un nou foampit i resit al BTT La Poma, de Premià de Dalt. 
 
18. Aprovació de l’abonament dels interessos moratoris  i executoris en compliment de la 
Sentència 158/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, corresponent al 
recurs contenciós - administratiu ordinari núm. 433/2015-A interposat per l'entitat “Sando 
Proyectos Inmobiliarios, S.A.”.  
 
19. Donar compte  del Decret d’Alcaldia de data 7 de novembre de 2017 relatiu a l'aprovació inicial 
del Projecte Bàsic i Executiu d'adequació de la Plaça del Mil·lenari de Premià de Dalt.  



 

 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
20. Aprovació dels torns de vacances de nadal del personal de la Corporació per a l’any 2017. 
 
21. Donar compte del decret d'Alcaldia de data 17 de novembre de 2017 relatiu a la constitució 
d'una borsa de treball de tresorers i la sol·licitud a la Direcció General d'Administració Local pel 
nomenament interí de la Sra. Meritxell Reig Sisó com a tresorera. 
 
 
PATRIMONI 
 
22. Aprovació de l'adjudicació i requeriment de documentació al Sr. Walter Sabí Gallarza de 
l'inmoble situat al carrer Sant Crist, núm. 8 (Cal Ferrer). 
 
 
PLA DE BARRIS 
 
23. Aprovació de l'inici del procediment de contractació de les obres d'adequació de la plaça del 
Mil·lenari. 
 
 
SERVEIS MUNICIPALS 
 
24. 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'octubre de 2017. 
 
 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) 
 
25. Aprovació de l’adjudicació definitiva a l'empresa “Sistemas de Oficina del Maresme, S.A.” del 
contracte de subministrament i manteniment de sistemes d'impressió multifunció. 
  
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
URGÈNCIES 
 
 
1. Aprovació de la subvenció a la Coral Primiliana de Veus Femenines de Premià de Dalt per a 
l’exercici 2017. 



 

 
2. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada al Club Ciclista BTT Premià de Dalt per a 
l’any 2017. 
 
3. Aprovació de la modificació de les jornades laborals dels professors de l’escola municipal de 
música. 
 
4. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Dalt al Pla de formació per a l’ocupació de 
caràcter agrupat promogut per la Diputació de Barcelona. 
 
5. Aprovació de les bases i la convocatòria per la cobertura, en règim laboral fix i pel sistema de 
concurs oposició per promoció interna de dues places vacants de mestre d’educació infantil. 
 
6. Aprovació del projecte d’urbanització del carrer Costa Brava (tram comprès entre el carrer 
Riereta i l’Avinguda Catalunya), i carrer Penedès (tram comprès entre l’Avinguda Canigó i 
l’Avinguda Catalunya). 
 
7. Anul·lació del conveni de col·laboració per a pràctiques en empreses del Programa Dinamitza’t 
amb l’escola Marià Manent. 
 
8. Aprovació de l’adjudicació a la Fundació “Quiero Trabajo” del contracte menor de serveis per a 
desenvolupar el programa d’itinerari ocupacional adreçat a 20 dones. 
 
9. Deixar sense efecte l’adjudicació al Sr. José Antonio Mérida Báez del contracte menor per a 
l’adquisició d’equipament informàtic. 
 
10. Aprovació de la pròrroga del contracte adjudicat al Sr. Eduard Cot Torres per al servei 
d’assessorament en matèria d’Urbanisme. 
 


