
 

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 

Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  24/2017 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 11/12/2017  

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 23). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
BENESTAR I FAMÍLIA 
 
3.  Aprovació de la reducció de la quota de l’escola bressol a diversos alumnes. 
 
4. Aprovació de la liquidació del servei d'atenció domiciliària corresponent al segon trimestre de 
2017. 
 
 
COMERÇ I CONSUM 
 
5. Aprovació del requeriment de documentació al Sr. Oriol Contreras de Lequerica per a 
l’adjudicació del contracte del servei de gestió de l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. 
 
 
ESPORTS 
 
6. Rectificació de l’error material de l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre 
de 2017. 
 
 
HISENDA 
 
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 27 de novembre de 2017, d'aprovació de la relació 
de factures núm. 79/2017. 
 
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 27 de novembre de 2017, de convalidació i 
aprovació de la relació de factures núm. 80/2017. 
 
9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 1 de desembre de 2017, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 81/2017. 
 
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 1 de desembre de 2017, d'aprovació de la relació 
de factures núm. 82/2017. 



 

 
11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 1 de desembre de 2017, d'aprovació de la relació 
de factures núm. 83/2017. 
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
12. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme del mes d’octubre de 2017. 
 
13. Aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei de manteniment dels parcs i 
jardins municipals. 
 
14. Adjudicació a l’empresa “Novatilu, SLU”, del contracte menor de subministrament per a 
l’adquisició de bancs i jardineres. 
 
15. Adjudicació a l’empresa “Happyludic Playground and Urban Equipment, S.L.”, del contracte 
menor de subministrament per a la compra de diferents elements per a parcs i jardins municipals. 
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
16. Aprovació del retorn de les fiances dipositades per la Sra. Mercedes Sánchez González, com a 
garantia de les obres efectuades a l’Avinguda Catalunya, núm. 37 de Premià de Dalt. 
 
17. Adjudicació a l’empresa “Electricitat Boquet, S.L.”, del contracte menor de serveis pel canvi de 
bombetes al centre de Premià de Dalt. 
 
18. Adjudicació a l’empresa “Electricitat Boquet, S.L.”, del contracte menor de serveis per a dur a 
terme la numeració dels suports d’enllumenat. 
 
19. Adjudicació a l’empresa “Tribuc Construcciones BCN, S.L.”, del contracte menor d’obres per a 
l’estabilització de la Font i el mur de la Carretera de Premià de Dalt amb el Carrer del Mar. 
 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
20. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 29 de novembre de 2017, relatiu a la contractació 
laboral temporal de la Sra. Anna Teixidó Morales com a tècnica de turisme dins el programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya. 
 
21. Desestimació de la sol·licitud interposada per diferents funcionaris en relació al recàlcul del 
complement de nocturnitat. 



 

 
22. Desestimació del recurs de reposició interposat per la Secció Sindical CSIF, relatiu a l’increment 
retributiu del plus de nocturnitat de la Policia Local. 
 
23. Desestimació de la sol·licitud interposada pel Sr. José Miguel García Moreno relativa a 
l’abonament amb caràcter retroactiu de les quantitats del plus de nocturnitat. 
 
 
PLA DE BARRIS 
 
24. Adjudicació al Sr. Ivan Sánchez Hernández del contracte menor de serveis per a la realització 
dels treballs d’eliminació de barreres arquitectòniques i adequació de l’accés de l’Espai Santa Anna 
de Premià de Dalt. 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
URGÈNCIES 
 
 
1. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada per concessió directa a la Coral Primiliana 
de Veus Femenines per a l’any 2017. 
 
2. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada per concessió directa a la Fundació Vicente 
Ferrer per a l’any 2017. 
 
3. Aprovació del requeriment de documentació al Sr. Carlos Gramaje Martínez, per a la 
contractació del servei de teatre musical de Premià de Dalt. 
 
4. Adjudicació a l’empresa “Ammeraal Beltech, S.A.”, del contracte menor de subministrament de 
la lona de goma per a la creació del mòdul resid per l’aprenentatge i la tecnificació dels salts al 
circuit de bicis La Poma BikePark. 
 
5. Adjudicació a l’empresa “Obiform, S.L.”, del contracte menor de subministrament per a la 
compra de les escumes per al resid del circuit de bicis La Poma BikePark. 
 
6. Adjudicació del contracte menor de les obres de reposició de l’enllumenat al polígon la Suïssa 
de Premià de Dalt, a l’empresa “Electricitat Boquet, S.L.”. 
 
7. Acceptació de la subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per dur a terme el 
“Programa D Programes d’experienciació laboral”.  


