ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
NÚMERO:

7/2018

CARÀCTER: Ordinària
DATA:

03/04/2018

HORARI:

de 13’30h a 14’30 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 6).
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
BENESTAR I FAMILIA
3. Aprovació de la liquidació corresponent als serveis de SAD dependència i SAD
social dels mesos d'octubre, novembre i desembre de 2017.
4. Atorgament de la subvenció a la Parroquia de Santa Maria de Premià de Mar,
corresponent a l'any 2018.
COMERÇ I CONSUM
5. Adjudicació de les parades de la Fira de la Cisa de l’any 2018.
CULTURA/ENTITATS
6. Aprovació de la justificació de les subvencions en l'àmbit de Cultura, per a
l'exercici 2017.
7. Atorgament de la subvenció a la Coral Primiliana de Premià de Dalt,
corresponent a l’any 2018.
8. Atorgament de la subvenció a la societat cultural Sant Jaume, corresponent a
l’any 2018.
9. Atorgament de la subvenció als Geganters de Premià de Dalt, corresponent a
l’any 2018.
ENSENYAMENT
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de març de 2018, relatiu a
l’aprovació de l’Annex del Pla d’Autoprotecció i de l’expedient administratiu relatiu
a la celebració del Festival Infantil “Divertit 2018”.
11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de març de 2018, relatiu a
l’atorgament a l’empresa “Carns Laura & Joan, S.L.”, de la llicència d’ocupació del

domini públic al pavelló poliesportiu els dies 30, 31 de març i 1 d’abril d’enguany
de 17 a 21 hores, per a la prestació del Servei de Bar durant el festival del Divertit.
FESTES
12. Atorgament de la subvenció a l’Associació de veïns del Barri del Remei,
correspoent a l’any 2018.
13. Atorgament de la subvenció a l’Associació de veïns del Barri Santa Anna
Santa Maria-Tió, per a l’any 2018.
GENT GRAN
14. Atorgament de la subvenció al Casal d'Avis Santa Anna de Premià de Dalt, per
a l’any 2018.
15. Atorgament de la subvenció a l'Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt,
per a l’any 2018.
16. Autorització de la despesa per a la celebració del Dinar de germanor de la
Gent Gran, per a l’any 2018.
HISENDA
17. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 19 de març de 2018, d'aprovació
de la relació de factures núm. 14/2018.
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
18. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consorci de Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme, corresponent al mes de febrer de 2018.
OBRES I VIA PÚBLICA
19. Aprovació del retorn de les fiances dipositades pel Sr. Carlos Sánchez Ruiz,
en representació de l’empresa “Construcciones Maresme Premià de Dalt, S.L.”,
com a garantia de les obres efectuades a la carretera dels Sis Pobles, núm. 150,
de Premià de Dalt.
20. Aprovació del retorn de les fiances dipositades per la Sra. Ana Maria Nieto
Gómez, com a garantia de les obres efectuades al carrer Empordà número 8, de
Premià de Dalt.
21. Aprovació de la desestimació de la reclamació patrimonial presentada pel Sr.
Doudouh Haddou Adraoui.

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS
22. Aprovació de les bases i de la convocatòria per a la selecció i contractació
laboral temporal i pel sistema de concurs de mèrits lliure, d'un/a agent cívic per
dur a terme el projecte de foment de la convivència i civisme en el marc del Pla de
Barris de Premià de Dalt.
23. Aprovació de les bases i de la convocatòria del procés de selecció d'una plaça
vacant de sergent de la Policia Local de Premià de Dalt.
PLA DE BARRIS
24. Adjudicació al Sr. Sabí Rom Serra, del contracte menor de serveis per a la
direcció d’execució material, el programa de control de qualitat i la coordinació en
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra de l’equipament destinat a
espai polivalent i esportiu a l’escola Santa Anna de Premià de Dalt.
25. Adjudicació a la Sra. Cristina García Montañés, del contracte menor de serveis
per a la realització de l’assessorament i gestió del projecte de “Formació i
Ocupabilitat” dins el Projecte del Pla de Barris de Premià de Dalt.
SEGURETAT CIUTADANA I GOVERNACIÓ
26. Adjudicació a l'empresa “Alphabet España Fleet Management, S.A.”, del
contracte de subministrament del vehicle Toyota Rav4 2.5l Hybrid 2 WD Advance
per als serveis policials municipals i en la modalitat d'arrendament, a través de
l'acord marc de l'ACM.
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC)
27. Adjudicació a l’empresa “Consultoria Tècnica Nexus Geografics, S.L.”, del
contracte menor de serveis per al manteniment i suport anuals de la plataforma
enMapa.
28. Donar compte de la resolució del regidor de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, de data 26 de març de 2018, relativa a la convalidació de la
contractació a ABS Informàtica, de les quotes de gener i febrer pel servei mensual
de l'aplicació “Simplifica Absis Cloud”.
29. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de març de 2018, relatiu a
l’adjudicació a l’empresa “Xip Solucions, SLU”, del contracte menor per a
l’adquisició del sistema de control d’accés per empremta digital a l’edifici de la
Plaça de la Vila.

TERRITORI I URBANISME
30. Aprovació del canvi de nom del vial de la Cisa denominat com a "Passatge
del Mas Cisa", pel de “Camí del Mas de la Cisa”.
PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES
1. Aprovació del Pla de seguretat i salut presentat per l’empresa “Congife, S.L.”,
per al contracte de les obres d’arranjament i construcció d’un nou Foampit i Resit
al BTT la Poma de Premià de Dalt.
2. Aprovació de la declaració d’emergència dels treballs necessaris a realitzar per
tal d’evitar la sortida d’aigües residuals al Torrent Santa Anna número 24, de
Premià de Dalt.
3. Atorgament a la Sra. Rosario Rodríguez Navarro, de la llicència de parcel·lació
urbanística consistent en la divisió d’una finca urbana per a convertir-la en dues,
situades al c/Victor Català número 7 de Premià de Dalt.
4. Declaració com a desert, del procediment de contractació de les obres de
construcció d’una sala polivalent a l’entorn de l’equipament de l’escola Santa
Anna.
5. Aprovació de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per a la rehabilitació
dels elements comuns dels edificis en el marc del projecte del Pla de Barris Santa
Anna-Tió.
PRECS I PREGUNTES
No hi ha precs ni preguntes
I sense més temes a tractar, essent les 14’30 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

