ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚMERO:

5/2018

CARÀCTER: Ordinària
DATA:

05/03/2018

HORARI:

de 19h a 20 hores

LLOC:

Sala de Juntes de L’Ajuntament

Assisteixen:

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

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

Excusa la seva absència:
Josep Triadó i Bergés
Mireia Boté i Massagué, Secretària

Alcalde

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 4).
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.

BENESTAR I FAMÍLIA
3. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat “Creu Roja
Premià de Mar”, per a l'any 2017.
4. Aprovació de la reducció de la quota d'Escola Bressol a un alumne (expd.
726/2018).
5. Aprovació de la reducció de la quota d'Escola Bressol a un alumne (expd.
655/2018).
COMERÇ I CONSUM
6. Acceptació dels recursos materials de la Diputació de Barcelona en matèria
de consum.
7. Autorització a l’empresa “Kapri Pizza Canet SLU”, per a l’exercici de la venda
al mercat de venda no sedentària de Premià de Dalt, per un periode de 15
anys.
COMUNICACIÓ, GOVERN OBERT I TRANSPARÈNCIA
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 21 de febrer de 2018, relatiu a
l'adjudicació del contracte menor de serveis per al manteniment dels àmbits de
transparència del web corporatiu i el portal de transparència de l'Ajuntament de
Premià de Dalt, a la Sra. Cristina Costa del Toro.
ENSENYAMENT
9. Adjudicació a l’empresa “Show Factory Produccions, S.L.”, del contracte
menor de serveis per la realització de 6 tallers durant el festival Divertit
d’enguany.

HISENDA
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 24 de febrer de 2018,
d'aprovació de la relació de factures emeses núm. 1/2018.
11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 19 de febrer de 2018,
d'aprovació de la relació de factures núm. 4/2018.
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 24 de febrer de 2018,
d'aprovació de la relació de factures núm. 5/2018.
13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 24 de febrer de 2018,
d'aprovació de la relació de factures núm. 6/2018.
14. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de febrer de 2018,
d'aprovació de la relació de factures núm. 7/2018.
15. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de febrer de 2018,
d'aprovació de la relació de factures núm. 8/2018.
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
16. 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 desembre de 2017.
17. 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 gener de 2018.
18. Aprovació de la liquidació presentada per la Societat Municipal “La Pinassa,
Promocions i Serveis Municipals S.A.”, pels serveis de neteja viària del mes de
desembre de 2017.
19. Aprovació de la liquidació presentada per la Societat Municipal “La Pinassa,
Promocions i Serveis Municipals S.A.”, pels serveis de neteja viària del mes de
gener de 2018.
20. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consorci de Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme, corresponents al mes de desembre de
2017.
MUSEU

21. Donar compte de la resolució del regidor del Museu de data 21 de febrer de
2018, relativa a la convalidació de la factura de l’empresa “Ferrer Ojeda
Correduria de Seguros, S.L.” per un import de 333,09 Euros.
22. Donar compte de la resolució del regidor del Museu de data 21 de febrer de
2018, relativa a la convalidació de la factura de l’empresa “Zetcom AG”, per un
import de 199,65 Euros.
OBRES I VIA PÚBLICA
23. Adjudicació a l’empresa “Servicios Empresariales del Maresme, S.L.U.”, del
contracte d’obra menor per a la reparació de la coberta del pavelló i col·locació
de línies de vida.
24. Adjudicació al Sr. Albert Bernadí Gil, del contracte menor de serveis per a
l’assessorament en matèria de dret urbanístic.
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS
25. Resolució de l’expedient disciplinari incoat al Sr. José Miguel García
Moreno, funcionari de la Corporació.
SALUT
26. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consell Comarcal del
Maresme per a la prestació dels serveis del tècnic de salut, corresponents als
mesos de gener a novembre de 2017.
SEGURETAT CIUTADANA I GOVERNACIÓ
27. Adjudicació a l’empresa “Gruas Synera”, del contracte menor de serveis per
a la retirada de vehicles de la via pública, corresponent a l’any 2018.
SERVEIS MUNICIPALS
28. 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 desembre de 2017.
29. 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 gener de 2018.

30. Aprovació de l’actualització del Fons de Reversió (Sorea, S.A.), per obres
pendents d'imputació al carrer de la Cisa, i Arranjament del Dipòsit núm. 4.
31. Donar compte a la Junta de Govern Local de les obres “As-built” de
substitució de la canonada d'aigua potable al carrer Mossèn Josep Mas,
executades per la concessionària del servei d'aigua potable “Sorea, S.A.”.
PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES
1. Adjudicació a l’empresa “Hormigo, S.L.”, del contracte menor de serveis per al
disseny i maquetació de la revista municipal “La Pinassa”.
2. Adjudicació a l’empresa “Espai Educa, S.L.”, del contracte menor de serveis
per a la realització del reforç escolar pel curs 2017-2018.
3. Atorgament de la pròrroga de la llicència d’obres majors del carrer Cant dels
Ocells número 1, de Premià de Dalt, a l’empresa “BCNSOL 2006, S.L.”.
4. Aprovació de la liquidació final de les obres de reurbanització dels carrers
Cerdanya i Vall d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de Dalt, presentada per
l’empresa “Hidráulica y Obras, S.A.”.
5. Aprovació de la liquidació final de les obres d’urbanització del carrer Cisa, tram
1, fase 1, etapa A, comprès entre la riera de Sant Pere i el carrer Sant Josep,
presentada per l’empresa “Hidráulica y Obras, S.A.”.
6. Adjudicació definitiva a l’empresa “Congife, S.L.”, del contracte d’obres
d’arranjament i construcció d'un nou foampit i resit al BTT la Poma de Premià
de Dalt.
7. Adjudicació definitiva a l’empresa “Hidráulica y Obras, S.A.”, del contracte de
les obres d'urbanització del carrer la Cisa, tram 1, fase 1, etapa b, comprès
entre el Torrent Pau Manent i el carrer Sant Josep de Premià de Dalt.

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
El President,
Marc Tintoré Serra

