ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚMERO:

4/2018

CARÀCTER: Ordinària
DATA:

19/02/2018

HORARI:

de 19h a 20 hores

LLOC:

Sala de Juntes de L’Ajuntament

Assisteixen:

Josep Triadó i Bergés
Marc Tintoré i Serra
Josep Font i Vives
Magda Julià López
Antoni López Guillén
Josefa Duran Cutillas
Ana M. Cuello Ladevesa
Carles A. Medina Vilalta
Alejandro Costa Urigoitia
Emma Escolano i Juanola
Inmaculada Fernández Martínez
Mireia Boté i Massagué, Secretària

Alcalde
1r Tinent d’Alcalde
2n Tinent d’Alcalde
3a Tinent d’Alcalde
4t Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 3).
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.

BENESTAR I FAMILIA
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i
l'Ajuntament de Premià de Dalt, per a la gestió i el seguiment del servei d'atenció
domiciliària.
CULTURA/ENTITATS
4. Aprovació de l’alta de l’entitat “Can Vallerià” (Art, Comunicació i Territori), al
Registre d'Entitats i Associacions de Premià de Dalt.
HISENDA
5. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 31 de gener de 2018, d'aprovació
de la relació de factures núm. 1/2018.
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 5 de febrer de 2018, d'aprovació de
la relació de factures núm. 2/2018.
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 12 de febrer de 2018, d'aprovació
de la relació de factures núm. 3/2018.
8. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 1/2018.
JOVENTUT
9. Aprovació de la pròrroga del contracte adjudicat a “l'Associació Esportiva i
Educativa Dinàmic” en data 30 de maig de 2016, relatiu a la gestió del Casal
d'Estiu de Premià de Dalt.
OBRES I VIA PÚBLICA

10. Aprovació del retorn de la fiança dipositada pel Sr. Carlos Soler Jover, com a
garantía de les obres efectuades a la carretera d’Enllaç núm. 19, de Premià de
Dalt.
11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 9 de febrer de 2018, relatiu a
l'aprovació definitiva del projecte executiu per a la construcció d'un centre de
transferència de residus, al carrer de la Suïssa núm. 2 de Premià de Dalt.
12. Atorgament al Sr. Marius Wehrli, en representació de l’empresa “Indan, S.L.”,
de la llicència d’obres per a la reforma d’un edifici plurihabitatge al carrer Sant
Josep núm. 14-18, de Premià de Dalt.
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS
13. Resolució de l’expedient disciplinari incoat al Sr. José Miguel García Moreno,
funcionari de la Corporació.
PLA DE BARRIS
14. Adjudicació a l’empresa “Eurocatalana Obres i Serveis, S.L.”, del contracte
menor d’obres per dur a terme actuacions al carrer Via Primília de Premià de
Dalt.
PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES
1. Aprovació de l’alta de l’entitat “Grup Excursionista la Tortuga”, al Registre
d'Entitats i Associacions de Premià de Dalt.
2. Aprovació de l’inici del procediment de contractació de la gestió del servei de
Coworking “Club Emprèn”, per a emprenedors/es i empresaris/àries.
3. Adjudicació dels contractes menors de serveis per a la realització dels cursets
de natació, i el transport dels alumnes de segon cicle de primària de les escoles
Santa Anna i Marià Manent de Premià de Dalt.
4. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 2/2018.
5. Aprovació del requeriment de documentació a l’empresa “Ute CormaPromojardí”, per a l’adjudicació del contracte del servei de manteniment dels
parcs i jardins municipals.
6. Aprovació de l’atorgament de la subvenció a l’Agrupació de Defensa Forestal
(ADF) de Premià de Dalt, corresponent a l’any 2018.

7. Adjudicació al Sr. Carlos López Morata, del contracte menor per a l’adequació
de la instal·lació elèctrica de l’escola Santa Anna.
8. Aprovació dels convenis de col·laboració per a pràctiques en empresa, del curs
de formació ocupacional “Ajudant de cambrer/a”, del projecte de Pla de Barris
Santa Anna-Tió de Premià de Dalt.
9. Aprovació del requeriment de documentació a l’empresa “Eurocatalana Obres i
Serveis, S.L.”, per a la contractació de les obres d’adequació de la plaça del
Mil·lenari de Premià de Dalt.
10. Aprovació de la revisió de preus del contracte d’arrendament del local situat al
Torrent Santa Anna, número 6, baixos, de Premià de Dalt.
11. Aprovació de la revisió de preus del contracte d’arrendament del local situat a
l’Avinguda Lleida número 37, baixos, local 1, de Premià de Dalt.
12. Aprovació del pagament, a favor del Consell Comarcal del Maresme, de la part
proporcional corresponent a les despeses per dur a terme la contractació d’una
empresa consultora especialitzada en estudis de projectes de mobilitat.
13. Aprovació de la tercera pròrroga i modificació del contracte adjudicat a
l’empresa “Casas, S.A.”, per a la gestió del servei de transport públic de viatgers
entre Premià de Dalt i Premià de Mar.

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
Mireia Boté Massagué

Vist i plau
L’Alcalde,
Josep Triadó Bergés

