
 

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 

Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  25/2017 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 19/12/2017  

HORARI:  de 14 a 15 hores 

LLOC: Sala de Juntes de l’Ajuntament 

 
Assisteixen: 
   

Marc Tintoré  Serra                                                                                                                                     1r Tinent d’Alcalde 

Josep Font  Vives 2n Tinent d’Alcalde 

Antoni López Guillén 4t Tinent d’Alcalde 

Josefa Duran Cutillas Regidor 

Ana M. Cuello Ladevesa Regidora 

Carles A. Medina Vilalta Regidor 

Emma Escolano  Juanola Regidora 

 Inmaculada Fernández Martínez                               Regidora 
 
 
Excusen la seva absència: 
 
Josep Triadó i Bergés                                                     Alcalde 
Magda Julià López                                                          3a Tinent d’Alcalde 
Alejandro Costa Urigoitia                                              Regidor 
 

 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 
 
 

 
 
 
 
 



 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 24). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
BENESTAR I FAMILIA 
 
3. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Parròquia de Santa Maria per a la 
gestió del projecte DISA per a l'any 2017. 
 
 
BIBLIOTECA 
 
4. Adjudicació del contracte menor de serveis a l’empresa “ETL DIGITAL SERVICES, S.L.”, per a la 
creació del web de la biblioteca municipal i el seu manteniment. 
 
 
ESPORTS 
 
5. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada al Club Voleibol de Premià de Dalt 
corresponent a l’any 2017. 
 
 
FESTES 
 
6. Donar compte de la resolució de la Regidoria de Festes de data 11 de desembre de 2017, 
relativa a la convalidació i aprovació de factures derivades de la Festa Major de l’any 2017. 
 
 
HISENDA 
 
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 13 de desembre de 2017, d'aprovació de la relació 
de factures núm. 84/2017. 
 
8. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 11/2017. 
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 



 

 
9. 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 
novembre de 2017. 
 
10. Adjudicació al Sr. Jorge Ignacio Muñiz García, del contracte de serveis per a la redacció del 
projecte executiu d’adequació paisatgística de la rotonda de la sortida de l’autopista C-32 al terme 
municipal de Premià de Dalt. 
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
11. Rectificació de l’acord adoptat en la Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2017. 
 
12. Aprovació de l'inici del procediment de contractació de les obres d'urbanització del carrer 
Costa Brava, tram comprès entre la Riereta i l'Av. Catalunya, i del carrer Penedès, tram comprès 
entre l'Av. Canigó i l'Av. Catalunya, de Premià de Dalt. 
 
13. Aprovació de la no admissió a tràmit de la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Elena 
Estrada Najar. 
 
14. Adjudicació a l’empresa “Electricitat Boquet, S.L.”, del contracte menor per a la reposició de 
diferents lluminàries trencades a diversos carrers del municipi. 
 
15. Adjudicació a l’empresa “Someb, SCP”, del contracte menor per al desmuntatge i muntatge de 
l’estructura metàl·lica del mòdul resid per a l’aprenentatge i la tecnificació de salt al bicipark la 
Poma de Premià de Dalt. 
 
16. Adjudicació a l’empresa “Via Augusta Obres i Serveis, S.L.U.”, del contracte menor d’obres per 
a la reparació del clavegueram del Camí de Can Creus, núm. 1-5 de Premià de Dalt.  
 
 
PLA DE BARRIS 
 
17. Adjudicació a l’empresa “Electricitat Boquet, S.L.”, del contracte menor per a la realització dels 
treballs de reforma de la instal·lació elèctrica d’enllumenat al Torrent Santa Anna de Premià de 
Dalt.      
 
18. Adjudicació a l’empresa “Associació Dinàmic”, del contracte menor de serveis per a la 
dinamització del projecte de “Patis Oberts” del Pla de Barris. 
 
19. Adjudicació a la Sra. Cristina García Montañés, del contracte menor de serveis per a 
l’assessorament i gestió del projecte de dinamització del comerç del Barri Santa Anna. 



 

 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
20. Aprovació de la renúncia a l’import de 4.195,80 Euros en concepte de despesa no executada 
corresponent al Certificat de Professionalitat “Atenció Sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials” subvencionat pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent a la convocatòria de FOAP 2016. 
 
21. Aprovació de l’atorgament de  les subvencions del “Pla 3.000. Pla Municipal de Foment de 
l’Ocupació 2017”. 
 
 
SALUT 
 
22. Adjudicació del contracte menor de serveis al Sr. Francesc Vilradell García, per a la reparació 
de la instal·lació de la calefacció i aigua calenta del parvulari de l’Escola Santa Anna de Premià de 
Dalt.  
 
 
SERVEIS MUNICIPALS 
 
23. 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 novembre de 2017. 
 
 
TURISME I PROMOCIÓ DE LA VILA 
 
24. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 22 de novembre de 2017, relatiu a l’acceptació del 
Programa de contractació laboral d’un jove en practiques del Programa de Garantia Juvenil. 
  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
URGÈNCIES 
 
 
1. Adjudicació a l’empresa “Tottex Uniformes, S.L.”, del contracte menor per a la compra de 
vestuari per a la Policia Local de Premià de Dalt. 
 



 

2. Aprovació de l’adjudicació definitiva al Sr. Walter Sabí Gallarza, de l’immoble situat al carrer Sant 

Crist, 8, de Premià de Dalt (Cal Ferrer). 

 
3. Aprovació de l’expedient relatiu a la festa de cap d’any 2017. 

 

4. Aprovació del conveni de col·laboració per al finançament del transport escolar no obligatori 

entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Premià de Dalt amb alumnes usuaris del 

servei.  

 
5. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) per a 

l’any 2017.  

 


