
ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Identificació de la sessió 

NÚMERO:  3/2018 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 05/02/2018  

HORARI:  de 19h a 20 hores 

LLOC: Sala de Juntes de L’Ajuntament 

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            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: 

Josep Triadó i Bergés                   Alcalde 

Mireia Boté i Massagué, Secretària 



ORDRE DEL DIA 

ALCALDIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 2). 

2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

BENESTAR I FAMILIA 

3. Aprovació del Protocol de protecció dels/les treballadors/es dels Serveis Socials 
bàsics de Premià de Dalt davant les possibles agressions de persones usuàries. 

4. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació Maresme, 
corresponent a l'any 2017. 

COMERÇ I CONSUM 

5. Aprovació de les bases reguladores del concurs per a l’atorgament de les 
parades de la Fira de la Cisa, per a l’any 2018. 

EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 

6. Estimació del recurs de reposició presentat per la Sra. Paloma Lorenzo Yuste, 
en el marc del Pla Municipal de Foment de l’Autoocupació 2017. 

ENSENYAMENT 

7. Adjudicació definitiva al Sr. Carlos Gramaje Martínez, del contracte de gestió 
del servei de Teatre Musical de Premià de Dalt. 

ESPORTS 

8. Aprovació de les justificacions de les subvencions atorgades al Club Bàsquet 
Premià de Dalt i al Club Patinatge Artístic Premià de Dalt, corresponents a l’any 
2017. 

HISENDA 

9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 22 de gener de 2018, d'aprovació 
de la relació de factures núm. 92/2017. 



10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de gener de 2018, d'aprovació 
de la relació de factures núm. 93/2017. 

11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 de gener de 2018, d'aprovació 
de la relació de factures núm. 94/2017. 

12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 de gener de 2018, d'aprovació 
de la relació de factures núm. 95/2017. 

13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 de gener de 2018, d'aprovació 
de les factures presentades per l’empresa “Casas, S.A.”. 

14. Adjudicació a l’empresa “Consultoria en Gestión Innovadora, S.A.”, del 
contracte d'assessorament pressupostari i econòmic-financer. 

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

15. Aprovació de la quota anual de participació en el Consorci del Parc Serralada 
Litoral. 

16. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en l'àrea 
de medi ambient. 

OBRES I VIA PÚBLICA 

17. Adjudicació al Sr. Albert Mas Pérez, del contracte de serveis per a la 
col·laboració en la redacció del projecte per a l’ampliació del pavelló municipal de 
Premià de Dalt. 
  
18. Adjudicació a l’empresa “Orona, S. Coop”, del contracte de serveis per a la 
reparació de l’ascensor de Can Figueres. 

19. Aprovació del requeriment de documentació a l'empresa “Congife, S.L.”, per a 
la contractació de les obres d'arranjament del BTT La Poma. 

20. Aprovació de l’atorgament de la llicència de canvi d’ús de local a vivenda i 
distribució interior sense afectació estructural a l’edifici situat al Torrent can Mus, 
núm. 30, al Sr. Vladimir Ribó Argemí, en representació de l’empresa “Espinoi, 
S.A.”. 

21. Aprovació del requeriment de documentació a l'empresa “Hidráulica y Obras, 
S.A.”, per a la contractació de les obres del carrer la Cisa.  

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 



22. Aprovació de les bases i convocatòria per a la creació d'una borsa de treball 
d'educadores infantils. 

PATRIMONI 

23. Aprovació de la transmissió del dret d'ús de la plaça d'aparcament núm. 127 
de la Via Primília de Premià de Dalt. 

PLA DE BARRIS 

24. Adjudicació al Sr. Andrés Vicente García, del contracte menor de serveis per a 
desenvolupar la formació de teatre al barri, en l’àmbit del Pla de Barris. 

25. Adjudicació a la Sra. Norma Ros Hamerstehl, del contracte de serveis per a 
desenvolupar el programa de docència de moviment a la Coral del Barri, en 
l’àmbit del Pla de Barris. 
  

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

26. Aprovació de la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència, per a 
l’atorgament de subvencions amb l’objecte de fomentar activitats d’interès públic o 
social. 
  
  
PRECS I PREGUNTES 

URGÈNCIES 

1. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de la 
Cultura, corresponent a l’exercici 2018. 

2. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de 
Desenvolupament i Cooperació, corresponent a l’exercici 2018. 

3. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions amb l’objecte 
de fomentar activitats d’interès públic o social, que tinguin per finalitat promoure 
l’emprenedoria i l’activitat empresarial, corresponent a l’exercici 2018. 

4. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit 
d’Ensenyament, corresponent a l’exercici 2018. 
5. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit 
d’Esports, corresponent a l’exercici 2018. 



6. Adjudicar al Sr. Marià López García, el contracte de serveis de col·laboració 
d’un arquitecte per a la redacció del projecte de cobriment i tancament lateral de 
l’actual pista exterior annexa al pavelló poliesportiu. 

7. Modificació del pre-acord de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona, en el marc de les meses de concertació 2016-2019, per al projecte 
d’ampliació de la zona esportiva de Premià de Dalt, amb la construcció d’una 
piscina. 

8. Autorització de l’adscripció temporal en comissió de serveis del Sr. David Goy 
Gotarra. 

9. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i el 
Restaurant Can Martí, per a pràctiques formatives del curs d’ajudant de cambrer, 
dins el marc del projecte del Pla de Barris. 

10. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i 
el Restaurant Sant Jaume, per a pràctiques formatives del curs d’ajudant de 
cambrer, dins el marc del projecte del Pla de Barris.  

PRECS I PREGUNTES 

No hi ha precs ni preguntes 

I sense més temes a tractar, essent les 20 hores, el senyor Alcalde, dóna per 
finalitzada la sessió. De tot el que s’ha dit, jo com a Secretària, en dono fe. 

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi 
figura. 

  

La Secretària                                   Vist i plau 
                              El President, 
Mireia Boté Massagué                                                              Marc Tintoré Serra


