
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  9/2018 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 02/05/2018  

HORARI:  de 13’30h a 14’30 hores 

LLOC: Sala de Juntes de L’Ajuntament 

 
 
 
Assisteixen: 
 
 
Josep Triadó i Bergés                                                                    Alcalde 
Marc Tintoré  i Serra                                                                                                                                     1r Tinent d’Alcalde 

Josep Font i Vives 2n Tinent d’Alcalde 
Magda Julià López 3a Tinent d’Alcalde 
Antoni López Guillén 4t Tinent d’Alcalde 
Josefa Duran Cutillas Regidora 
Ana M. Cuello Ladevesa Regidora 
Carles A. Medina Vilalta Regidor 
Alejandro Costa Urigoitia Regidor 
Emma Escolano i Juanola Regidora 

 Inmaculada Fernández Martínez                               Regidora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 



 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
ALCALDIA 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 8). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 

 
ARXIU 
 
3. Aprovació de la quarta pròrroga de la beca d'auxiliar d'arxiu, atorgada a la Sra. Josefina Fuxet 
Colomer en data 2 de juny de 2014. 
 
 
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ 
 
4. Aprovació de la correcció de l'errada material que figura a la proposta de la regidoria de 
Desenvolupament i Cooperació aprovada per la Junta de Govern Local de data 16 d'abril de 2018, 
relativa a l'aprovació de les justificacions de les subvencions en l'àmbit de Desenvolupament i 
Cooperació, per a l’exercici 2017. 
 
 
ESPORTS 
 
5. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 d'abril de 2018, relatiu a l’aprovació de la 
justificació atorgada al Club Patinatge Artístic Premià de Dalt, corresponent a l’any 2016. 
 
 
HISENDA 
 
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 13 d'abril de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 18/2018. 
 
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 d'abril de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 19/2018. 
 
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 16 d'abril de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 20/2018. 
 



 

9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 19 d'abril de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 22/2018. 
 
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 d'abril de 2018, d'aprovació de la modificació de 
pressupost núm. 5/2018. 
JOVENTUT 
 
11. Aprovació del Pla Jove 2018-2021, del municipi de Premià de Dalt. 
 
12. Aprovació de les bases per a la realització del sorteig per a les inscripcions de l'Estiu Jove 2018. 
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 d’abril de 2018, relatiu a l'adjudicació definitiva a 
l'empresa “UTE CORMA-PROMOJARDÍ”, del contracte pel servei de manteniment dels parcs i jardins 
municipals. 
 
14. Adjudicació a la federació “ADF MARESME”, del contracte menor de serveis per a l’eliminació de 
les figueres de moro. 
 
 
MUSEU 
 
15. Adjudicació a l’empresa “GOMIS ART I DISSENY, S.L.”, del contracte menor de subministrament de 
material divers per a l’exhibició de 22 peces d’art ibèric de la col·lecció “Duran Vall-llosera”. 
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
16. Adjudicació a l’empresa “ESTUDIS I PROJECTES D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES, S.L.”, del 
contracte menor de serveis per a la redacció de la Modificació puntual del POUM de Premià de Dalt, 
en el tram de la Carretera dels Sis Pobles, entre la Riera Riereta i la Carretera d’Enllaç.  
 
17. Atorgament al Sr. Carlos Sánchez Ruiz, en representació de l’empresa “CONSTRUCCIONES 
MARESME PREMIÀ DE DALT S.L.”, de la llicència d’obres per a la construcció d’un edifici unihabitatge 
amb piscina a l’Avinguda Puig de Pedra, núm. 1, de Premià de Dalt. 
 
18. Atorgament al Sr. David Martínez Peregrina, en representació de l’empresa “CONSTRUCCIONES 
MARTÍNEZ 95 S.L.”, de la llicència d’obres per a la reforma d’un edifici unihabitatge situat a l’Av. 
Canigó, núm. 15, de Premià de Dalt. 
 



 

19. Adjudicació a l’empresa “SERVICIOS EMPRESARIALES DEL MARESME, S.L.U.”, del contracte d’obra 
menor per a la reparació de les plaques de policarbonat  de la coberta del pavelló municipal de 
Premià de Dalt. 
 
20. Aprovació del retorn de les fiances dipositades per “L’ASSOCIACIÓ KRISOL WALDORF MARESME”, 
com a garantia de les obres efectuades a la Riera de Sant Pere,  número 60 de Premià de Dalt. 
 
21. Aprovació del retorn de les fiances dipositades per la Sra. Greta Comardan de Barnola, com a 
garantia de les obres efectuades al carrer Llarg, 32 de Premià de Dalt.  
 
22. Aprovació de la numeració de l’Avinguda Lleida, núm. 32, pl 02 pt 02, sol·licitada pel Sr. Nil Torras 
Monte,  en representació del Sr. Francisco Casanovas Alarcón. 
 
23. Aprovació de la  la numeració de l’Avinguda Sant Pere, núm. 8, sol·licitada pel Sr. Gregorio 
Salvatierra Martín.  
 
24. Atorgament a la Sra. Elisabeth Ticó Policard, de la llicència d’obres de tancament d’una part de 
l’edifici unihabitatge de planta baixa i pis situat al carrer Joaquim Costa, número 9, de Premià de Dalt. 
 
25. Aprovació del retorn de la garantia dipositada per l’empresa “ASFALTOS AUGUSTA, S.L.”, amb 
motiu de les obres de pavimentació de la Ronda Pirineu, c/Joan Maragall i c/de la Cisa, de Premià de 
Dalt. 
 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
26. Aprovació del recurs administratiu presentat pel Sr. José Miguel García Moreno, funcionari 
d'aquesta Corporació. 
  
 
URGÈNCIES 
 
1. Atorgament de la subvenció a l’Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes, per a l’any 2018. 
2. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Sra. Silvia Pallarolas Duran, dins del Pla 
Municipal de Foment de l’Autoocupació de l’any 2017. 
3. Aprovació del 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. 
4. Aprovació del projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja 
perimetral de baixa combustibilitat per a la prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis 
de la població. 



 

5. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme, corresponent al mes de març de 2018. 
6. Aprovació inicial del projecte executiu per a la reurbanització del Torrent Santa Anna i zones 
d’aparcament annexes entre la rotonda de l’Avinguda de la Pedra Blanca i el Camí del Mig de Premià 
de Dalt. 
7. Adjudicació definitiva a l’empresa “Coynsa-2000, S.L.”, del contracte d’urbanització del c/Costa 
Brava, tram comprès entre la Riereta i l’Avinguda Catalunya, i del c/Penedès, tram comprès entre 
l’Avinguda Canigó i l’avinguda Catalunya, de Premià de Dalt. 
8. Aprovació dels torns de vacances d’estiu del personal de la Corporació. 
9. Aprovació de les bases i de la convocatòria per a la provisió temporal, d’una plaça vacant de 
caporal i la creació d’una borsa de treball. 
10. Aprovació de les bases i de la convocatòria per a la contractació, en règim laboral temporal, 
d’un/a administratiu/va i la creació d’una borsa de treball. 
11. Aprovació de l'inici del procediment d'alienació, mitjançant una subhasta pública, de l'immoble 
propietat de l'Ajuntament de Premià de Dalt, situat al carrer església, núm. 7, de Premià de Dalt. 
12. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Sra. Magda Gaude Ribas, dins del Pla 
Municipal de Foment de l’Ocupació de 2017.  
 
 
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                                              Vist i plau 
Mireia Boté Massagué                                                   L’Alcalde, 
                                                                                                             Josep Triadó Bergés 
 


