
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Identificació de la sessió 
 
 
NÚMERO:  10/2018 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 14/05/2018  

HORARI:  de 18’30h a 19’30 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 
 
 
 
 
Antonio López Martínez, Secretari accidental 
 

 
 
 
 
 



 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 9). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
CULTURA/ENTITATS 
 
3. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 9 de maig de 2018, relatiu a l’atorgament a l’empresa 
“Carns Laura & Joan, S.L.”, de la llicència d'ocupació del domini públic per al servei de bar de la Missa 
Rociera. 
 
 
ENSENYAMENT 
 
4. Aprovació del reintegrament de l’import de 2.147 Euros, corresponent a la subvenció del servei de 
menjador escolar dels infants pel curs 2015-2016, atorgada pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
5. Aprovació de l’atorgament de subvencions en l’àmbit d’ensenyament, per a l’exercici 2018. 
 
 
HISENDA 
 
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 30 d'abril de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 23/2018. 
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
7. Aprovació de la liquidació presentada pel Consell Comarcal del Maresme, per a la recollida, atenció 
i acollida d'animals domèstics, corresponent al primer semestre de l’any 2018. 
 
8. 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 d’abril 2018. 
 
9. Aprovació de la liquidació presentada per la Societat Municipal “La Pinassa, Promocions i Serveis 
Municipals S.A.”, pels serveis de neteja viària  del mes d’abril de 2018. 



 

 
MUSEU 
 
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 9 de maig de 2018, relatiu a l'aprovació del Conveni 
de col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i la Sra. Montserrat Vall-llosera Vilaplana, pel 
préstec temporal de 21 objectes per a la realització de l'exposició temporal “Pere Duran Farell, pioner 
de l'arqueologia a Catalunya”. 
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
11. Aprovació del retorn de la garantia dipositada per l’empresa “Asfaltos Augusta, S.L.”, amb motiu 
de l'adjudicació del contracte del servei d'arranjament de carrers. 
 
12. 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 al 
carrer Torras i Bages, 60-A de Premià de Dalt.  
 
13. Aprovació del retorn de les fiances dipositades pel Sr. Jordi Pujol Massa, com a garantia de les 
obres efectuades al carrer Jaume I, núm. 1 de Premià de Dalt.   
 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
14. Aprovació de les bases i de la convocatòria per a la contractació, en règim laboral temporal i pel 
sistema de concurs de mèrits lliure, de personal en el marc del projecte de Treball als Barris 2017. 
 
15. Ampliació de la jornada laboral de la Sra. Maria Lourdes Gassol Botey. 
 
16. Aprovació de la constitució d'una borsa de treball d'educadores infantils per tal de substituir a 
empleats públics amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants o per 
atendre necessitats del servei amb caràcter urgent. 
 
17. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de maig de 2018, relatiu a la pròrroga del contracte 
eventual subscrit amb la Sra. Ariadna Bassó Carbonell. 
 
 
PATRIMONI 
 
18. Aprovació de la renúncia del Sr. Jordi Cabrera Vaño, a l'ús de la plaça d'aparcament pública núm. 
5 de la plaça del Barri del Remei i retorn de la fiança dipositada amb motiu de la concessió de la 
plaça. 



 

  
 
URGÈNCIES 
 
1. Aprovació de l’atorgament de subvencions en l’àmbit de Cultura, per a l’any 2018. 
2. Aprovació de l’atorgament de subvencions en l’àmbit d’Esports, per a l’any 2018. 
3. Aprovació del contracte de lloguer del local situat  a la Travessia Can Maresme, 11, 2 C, propietat 
de l’empresa “Urbanització Cotet, S.L.”, per a destinar-lo a serveis de promoció econòmica. 
4. Acceptació de la renúncia a la quantitat de 1.000 Euros, presentada per l’empresa “Festes Infantils 
Mobilparc, S.L.”, en concepte de despesa no executada en el marc del Pla Municipal de Foment de 
l’Ocupació de l’any 2017. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
I sense més temes a tractar, essent les 19’30 hores, el senyor Alcalde, dóna per finalitzada la sessió. 
De tot el que s’ha dit, jo com a Secretari accidental, en dono fe. 
 
 
 
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura. 
 
  
El  Secretari accidental                              Vist i plau 
Antonio López Martínez                                                             L’Alcalde, 
                                                                                                         Josep Triadó Bergés 
 
	


