ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚMERO:

6/2018

CARÀCTER: Ordinària
DATA:

19/03/2018

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 5).
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
COMUNICACIÓ, GOVERN OBERT I TRANSPARÈNCIA
3. Correcció de l'errada material en la proposta d’acord, relativa al contracte del
servei de disseny i maquetació de la revista municipal "La Pinassa".
CULTURA/ENTITATS
4. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Societat Cultural Sant
Jaume, per a l'exercici 2017.
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ
5. Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a la Sra. Lorena Ávila
Abad, en el marc del Pla Municipal de Foment de l’Autoocupació.
ENSENYAMENT
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 8 de març de 2018, relatiu a
l’adjudicació a l’empresa “Festes Infantils Mòbil Parc, S.L.”, del contracte menor
de gestió del servei del festival Divertit 2017.
FESTES
7. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de Veïns del
Barri Santa Anna, per a l'exercici 2017.
8. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de Veïns del
Barri del Remei, per a l'exercici 2017.
GENT GRAN
9. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de la Gent
Gran de Premià de Dalt, per a l'any 2017.

10. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada al casal d'Avis Santa
Anna de Premià de Dalt, per a l'any 2017.
HISENDA
11. Aprovació de la liquidació presentada per “SOREA, S.A.”, corresponent al 4rt.
trimestre de 2017.
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 1 de març de 2018, d'aprovació de
la modificació de pressupost núm. 3/2018.
13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 1 de març de 2018, d'aprovació de
la relació de factures núm. 9/2018.
14. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 1 de març de 2018, d'aprovació de
la relació de factures núm. 10/2018.
15. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 8 de març de 2018, d'aprovació de
la relació de factures núm. 11/2018.
16. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 8 de març de 2018, d'aprovació de
la relació de factures núm. 12/2018.
17. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 12 de març de 2018, d'aprovació
de la relació de factures núm. 13/2018.
JOVENTUT
18. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada al Cau l'Espolsada de
Premià de Dalt, per a l'exercici 2017.
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
19. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consorci de Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme, corresponent al mes de gener de 2018.
20. 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 febrer de 2018.
21. 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
febrer de 2018.

MUSEU
22. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 22 de febrer de 2018, relatiu a
l'aprovació de la cessió gratuita i en exclusiva a l'Ajuntament de Premià de Dalt,
de la propietat i els drets d'explotació del conjunt escultòric "Les arrels de
Catalunya", obra de l'artista Elisenda Sala Ponsa.
OBRES I VIA PÚBLICA
23. Aprovació del requeriment de documentació a l'empresa “COYNSA-2000,
S.L”, per a la contractació de les obres d’urbanització del carrer Costa Brava, tram
comprès entre la Riereta i l’Avinguda Catalunya, i del carrer Penedès, tram
comprès entre l’Avinguda Canigó i l’Avinguda Catalunya de Premià de Dalt.
24. Aprovació de la segona modificació del pre-acord de la subvenció atorgada
per la Diputació de Barcelona, pel projecte d'ampliació de la zona esportiva.
25. Atorgament de la llicència d’obres per a la construcció d’un edifici unihabitatge
amb piscina al carrer Cisa, 141, a favor del senyor José Roman Segura, en
representació de l’empresa “RGR METALES, S.L.”.
26. Acceptació de la cessió gratuïta d’una parcel·la destinada a vial municipal,
situada al districte segon del barri del Sant Crist, a favor de l’Ajuntament de
Premià de Dalt.
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS
27. Aprovació de la pròrroga de la comissió de serveis del Sr. Jorge Sainz-Rozas
Hurtado, agent de la Policia Local.
28. Aprovació de les bases i convocatòria per a la provisió, en règim laboral fix i
pel sistema de concurs lliure, de dues places vacants de treballadors/res socials.
29. Nomenament de funcionari en pràctiques de dos agents de la Policia Local i
constitució d’una borsa de treball.
30. Aprovació del torn de vacances de Setmana Santa del personal de la
Corporació.
SALUT
31. Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament
de Premià de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme per al suport tècnic en
matèria de salut pública.

TERRITORI I URBANISME
32. Aprovació del canvi de nom del vial de la Cisa denominat com a "Passatge
del Mas Cisa" pel de “Camí dels Masos de la Cisa”.
PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES
1. Adjudicació a l’empresa “La Pau SCCL”, del contracte menor de serveis per a
l’assistència de dues ambulàncies pel BTT la Poma de Premià de Dalt.
2. Adjudicació a l’empresa “Urditrama, S.L.”, del contracte menor per a la compra i
col·locació de les cortines de l’edifici consistorial de la Plaça de la Vila de Premià
de Dalt.
3. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018.
4. Adjudicació definitiva a l’empresa “Eurocatalana Obres i Serveis, S.L.”, de les
obres d’adequació de la Plaça del Mil·lenari 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
L’Alcalde,
Josep Triadó Bergés

