
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 

NÚMERO:  11/2018 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 28/05/2018  

HORARI:  de 19h a 20 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 10). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 

 
COMERÇ I CONSUM 
 
3. Atorgament de forma definitiva de l’autorització per a  l’exercici de la venda al mercat de venda no 
sedentària de Premià de Dalt per un període de 15 anys, a l’empresa  “Kapri Pizza Canet SLU”.  
 
 
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ 
 
4. Aprovació del conveni entre la “Fundación Vicente Ferrer” i l'Ajuntament de Premià de Dalt, per a 
l’any 2018. 
 
 
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 
 
5. Aprovació del requeriment de documentació a la Fundació privada “El Molí d'en Puigvert” per a la 
contractació de la gestió del servei de coworking "Club Emprèn" per a emprenedors/es i 
empresaris/àries, en modalitat de concessió administrativa. 
 
 
ENSENYAMENT 
 
6. Aprovació del termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d’ajuts individuals de 
menjador escolar convocats pel Consell Comarcal del Maresme, per al curs 2018-2019. 
 
 
ESPORTS 
 
7. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 11 de maig de 2018, relatiu a l’aprovació de la 
justificació de la subvenció atorgada al Club Patinatge artístic de Premià de Dalt. 
 
 
HISENDA 
 



 

8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10 de maig de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 24/2018. 
9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 16 de maig de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 25/2018. 
 
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 16 de maig de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 26/2018. 
 
11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 de maig de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 27/2018. 
 
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 22 de maig de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 28/2018. 
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
13. Aprovació del Programa anual d’actuacions per a l’any 2018, per a l’aprovació i execució del Pla 
Marc de Restauració i Millora Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals. 
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
14. Atorgament al Sr. Jordi Ferran Cases, de la llicència d’obres per a la construcció d’un edifici 
unihabitatge amb piscina al carrer Ricard Sagué núm. 8, de Premià de Dalt. 
 
15. Atorgament al Sr. Xavier Font Capó, en representació de l’empresa “La Cisa 2007 S.L.”, de la 
llicència d’obres per a la construcció de tres edificis amb 4 habitatges cadascú al carrer Maria 
Masriera Cisa, números del 2 al 24 de Premià de Dalt. 
 
16. Acceptació del desistiment presentat pel Sr. Jaume Riera Villagrasa, de la llicència de parcel·lació 
sol·licitada en data 17 de novembre de 2017, de la finca situada a la Riera de Sant Pere, 180 de 
Premià de Dalt. 
 
17. Aprovació inicial de la revisió del projecte bàsic executiu modificat corresponent a les obres per a 
la construcció d'una sala polivalent a l'entorn de l'equipament de l'escola Santa Anna de Premià de 
Dalt. 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 



 

18. Acceptació de la revocació del Servei d’Ocupació de Catalunya per import de 777 Euros, 
corresponent a la subvenció atorgada per a la realització del Certificat de Professionalitat “Atenció 
Sociosanitària a persones depenents en institucions socials”, en el marc de la convocatòria de FOAP 
2013. 
 
19. Aprovació de la justificació  presentada pel Sr. Daniel Sánchez Conesa, corresponent a la 
subvenció concedida dins del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació 2017.  
SERVEIS MUNICIPALS 
 
20. 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 d'abril de 2018. 
 
 
TERRITORI I URBANISME 
 
21. Adjudicació a la Sra. Maria de la Paz Valdivieso Saez, del contracte menor de serveis per a la 
redacció del projecte tècnic de creació d’una aula d’informàtica a la planta pis de l’edifici municipal 
de “La Benèfica”, de Premià de Dalt. 
 
22. Adjudicació al Sr. Roger Mayol Tarradelles, del contracte menor de serveis per a la redacció del 
projecte tècnic i la direcció de l’obra d’acondicionament dels patis de l’escola Marià Manent de 
Premià de Dalt.  
 
23. Adjudicació a la Sra. Maria de la Paz Valdivieso Saez, del contracte menor de serveis per a 
l’arranjament de la coberta transitable de l’equipament destinat a aparcament del Barri del Remei de 
Premià de Dalt. 
 
24. Adjudicació a la Sra. Maria Elena Ibañez Vaques, del contracte menor de serveis per a la 
realització de les obres d’arranjament del pati posterior de l’escola Santa Anna de Premià de Dalt. 
 
TURISME I PROMOCIÓ DE LA VILA 
 
25. Aprovació del conveni de cooperació educativa entre l’Escola Superior de Ciències Socials i de 
l’Empresa i l’Ajuntament de Premià de Dalt, per a la realització de les pràctiques acadèmiques 
externes de  l’alumna Noelia Torres Gutierrez. 
 
URGÈNCIES 
 
1. Aprovació del termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d’ajuts individuals de 
menjador escolar convocats pel Consell Comarcal del Maresme, per al curs 2018-2019. 
 
2. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 6/2018. 



 

 
3. Aprovació de la despesa per import de 3.915,09 Euros a favor de l’empresa “Eurocatalana Obres i 
Serveis, S.L.”, per a dur a terme els treballs necessaris per tal d’evitar la sortida de les aigües residuals 
al Torrent Santa Anna, 24, de Premià de Dalt. 
 
4. Aprovació de la pròrroga del contracte laboral subscrit amb les Sres. Lourdes Grau Gomis i la Sra. 
Lorena Reixachs González. 
 
5. Adjudicació a l’empresa “Novolec Maresme, S.L.”, del contracte menor d’obres per a la substitució 
i l’adequació de l’enllumenat del pavelló municipal. 
 
6. Adjudicació a l’empresa “Engivert 41, S.L.”, del contracte menor de serveis per a la redacció i 
direcció de l’obra del projecte d’enllumenat de la Poma Bike Park.  
 
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                                              Vist i plau 
Mireia Boté Massagué                                                   L’Alcalde, 
                                                                                                          Josep Triadó Bergés 
 
 
 
 
 

 


