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

8/2018

CARÀCTER: Ordinària
DATA:

16/04/2018

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 7).
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.

DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ
3. Aprovació de les justificacions de les subvencions en l'àmbit de
Desenvolupament i Cooperació, per a l’exercici 2017.
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ
4. Aprovació de la justificació corresponent a la subvenció concedida a la Sra.
Rosa Maria Egido Pacheco i al Sr. Ramon Vidal López, dins del Pla Municipal de
Foment de l’Autoocupació de l’any 2017.
ESPORTS
5. Aprovació de les justificacions de les subvencions concedides al Club de Futbol
Sala Premià de Dalt, al Club Esportiu Premià de Dalt i a la Societat de Caçadors
La Maresma, corresponents a l’any 2017.
6. Aprovació del segon i darrer pagament al Club de Tennis Premià de Dalt, relatiu
al conveni subscrit entre l’entitat i l’Ajuntament de Premià de Dalt per a l’accés
dels veïns del municipi a la piscina del club durant la temporada d’estiu.
FESTES
7. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, dins el
catàleg de serveis “Activitats Culturals de les Festes Majors”.
HISENDA
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 de març de 2018, d'aprovació de
la relació de factures núm. 15/2018.
9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 5 d'abril de 2018, d'aprovació de la
relació de factures núm. 16/2018.

10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 6 d'abril de 2018, d'aprovació de
la relació de factures núm. 17/2018.
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
11. 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
març de 2018.
12. 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 març de 2018.
MUSEU
13. Adjudicació a l’empresa “Intervento2, S.L.”, del contracte menor de serveis per
a la realització de diferents treballs relacionats amb l’exposició de “P.D.F.”, que es
durà a terme en el museu municipal.
OBRES I VIA PÚBLICA
14. Acceptació de la renuncia del Sr. Marià López García, per l'encàrrec de la
redacció del projecte de cobriment i tancament lateral de l'actual pista exterior
annexa al Pavelló Poliesportiu de Premià de Dalt.
PATRIMONI
15. Aprovació de la revisió de preus del contracte d'arrendament del solar situat al
c/Cisa número 53, de Premià de Dalt.
PLA DE BARRIS
16. Adjudicació a la Sra. Mónica López Morer, del contracte menor de serveis per
a la redacció de l’avantprojecte, del projecte executiu, i l’estudi de seguretat i salut
per a la reurbanització de la Via Primilia de Premià de Dalt.
17. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 6 d’abril de 2018, relatiu a
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat per l'empresa “Eurocatalana
Obres i Serveis, S.L.”, per a la contractació de les obres d'urbanització de la Plaça
del Mil·lenari de Premià de Dalt.
18. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 6 d’abril de 2018, relatiu a
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat per l'empresa “Voracys, S.L.”,

per a la contractació de les obres d'urbanització del carrer Mossèn Jacint
Verdaguer de Premià de Dalt.
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
19. Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona del fons
de prestació relativa al recurs econòmic “Els serveis locals d’ocupació amb
plataforma Telemàtica Xaloc”, corresponent a les actuacions realitzades a la
plataforma l’any 2017.
20. Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’empresa “Arco
Technologies, S.L.”, dins del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de l’any
2017.
21. Aprovació de la justificació de la subvenció conccedida a l’empresa “Sant
Jaume Societat de Restauració i Activitats Esportives SLU”, dins del Pla Municipal
de Foment de l’Ocupació de l’any 2017.
22. Aprovació de la justificació corresponent a la subvenció concedida a l’empresa
“Corma SCCL”, dins del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de l’any 2017.
SERVEIS MUNICIPALS
23. 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
febrer de 2018.
24. 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 març de 2018.
PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES
1. Acceptació de la subvenció corresponent al Programa Complementari per a la
Garantia del Benestar Social, per a l’any 2018.
2. Atorgament de la subvenció anual a la Fundació Maresme, per a l’exercici
2018.
3. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Societat Cultural i
Recreativa Carnestoltes, per a l’any 2017.

4. Aprovació de la modificació del contracte de treball subscrit amb la Sra. Gemma
Ferran Casas, per superació del procés de selecció convocat per a la provisió en
règim laboral fix, de dues places vacants de mestre d’educació infantil.
5. Aprovació de l’atorgament a l’empresa “Endesa Distribución Eléctrica, SLU”, de
la concessió administrativa demanial per a l’ús privatiu temporal d’una porció de
terreny situada dins la zona de la urbanització de la Cisa.
6. Adjudicació a l’empresa “Despatx d’Arquitectura i Urbanisme SLP”, del
contracte menor de serveis per a la redacció del projecte de cobriment i
tancament lateral de l’actual pista exterior annexa al pavelló poliesportiu de
Premià de Dalt.
7. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme, per al finançament parcial de la senyalització horitzontal de la
Xarxa de Camins del Maresme, fase 4.

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

