
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 

Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  12/2018 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 11/06/2018  

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 11). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

 
 

ARXIU 
 
3. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc del catàleg de 
serveis de l'any 2018, per a l'actuació Beca d'auxiliar d'arxiu a l'Arxiu Municipal de Premià de Dalt. 
 
 
BENESTAR I FAMILIA 
 
4. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al programa "Esports per la 
inclusió social”. 
 
5. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al finançament en l'àmbit 
de la Dona i LGTBI. 
 
6. Adjudicació a la Sra. Georgina González Ollé, del contracte menor de serveis per al servei de 
consultoria técnica d’Igualtat per a l’Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
7. Adjudicació al Sr. Héctor Florit Franquesa, del contracte menor de serveis per al servei d’atenció  
psicològica a nenes i nens víctimes de la violencia de gènere en la parella. 
 
 
COMERÇ I CONSUM 
 
8. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 
2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per a l’Oficina  Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC). 
 
 
HISENDA 
 
9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 30 de maig de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 29/2018. 



 

 
10. Adjudicació a l’empresa “Consultoria en Gestión Innovadora, S.L.”, del contracte menor de serveis 
d'assessorament pressupostari, econòmic-financer i fiscal. 
JOVENTUT 
 
11. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al finançament en l'àmbit 
de Joventut. 
 
12. Aprovació de la subvenció atorgada al Cau l'Espolsada de Premià de Dalt, per a l'exercici 2018. 
 
 
MUSEU 
 
13. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de 
Serveis 2018, "Activitats de la xarxa de Museus Locals". 
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
14. Aprovació de la numeració de l’Avinguda Girona núm. 20-22, de Premià de Dalt, sol·licitada per la 
Sra. Noelia Utrera Pizarro. 
 
15. Aprovació de la numeració de l’Avinguda Ramón y Cajal, núm. 03  Pl 01, presentada pel Sr. Juan 
José Egido López. 
 
16. Acceptació del desistiment presentat pel Sr. Jaume Riera Villagrassa, 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 del retorn de les fiances dipositades per la Sra. Maria Concepción Serrano Lara,  com a 
garantia de les obres realitzades al Passatge Catalunya, número 4, de Premià de Dalt. 
 
18. Adjudicació al Sr. Miguel López García, del contracte menor per al subministrament i col·locació 
d’un tancament d’alumini davant la porta d’accés actual de l’escola bressol Cristòfol Ferrer de Premià 
de Dalt.  
 
19. Adjudicació a l’empresa “Rehabilit, S.L.”, del contracte menor de subministrament i col·locació de 
dispositius necessaris per al tractament de les humitats a l’edifici Casa de Cultura Can Figueres.  
 
20. Adjudicació al Sr. Ricardo Alsina Salicrú, del contracte menor de serveis per a la redacció del 
projecte de la instal·lació elèctrica del camp de futbol de Premià de Dalt. 
 



 

21. Adjudicació a l’empresa “Electricitat Boquet, S.L.”, del contracte menor d’obra per a la millora i 
adequació de diferents trams de l’enllumenat públic de Premià de Dalt.  
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
22. Acceptació de  la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 
Serveis de l’any 2018, per al programa Dona Activa. 
 
23. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 17 de maig de 2018, relatiu a l’aprovació del conveni 
de participació al projecte PECT (Projecte d’especialització i competitivitat territorial). 
  
 
URGÈNCIES 
 
 
1. Correcció de l’errada material que figura en la proposta aprovada en la Junta de Govern Local de 
data 28 de maig de 2018, relativa a l’aprovació del conveni entre la “Fundación Vicente Ferrer” i 
l’Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
2. Aprovació de l’adjudicació definitiva 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. 
 
3. Aprovació de l’addenda econòmica al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, per al Pla Educatiu d’Entorn per a l’any 2018, dins el programa 
“Proeducar”. 
 
4. Adjudicació a l’empresa “Arts Managers, S.L.”, del contracte menor de serveis per a l’actuació del 
grup “Buhos”, dins la programació de la Festa Major d’enguany. 
 
5. Adjudicació a l’empresa “L’Avalot, SCCL”, del contracte menor de serveis per a la realització del 
castell de focs, dins la programació de la Festa Major d’enguany. 
 
6. Aprovació de l’inici del procediment i adjudicació a l’empresa “Endesa Distribución Eléctrica, S.L.”, 
de les obres de trasllat de soterrament de les línies elèctriques del BTT La Poma de Premià de Dalt. 
 
7. Aprovació de la certificació número 1 i única de les obres d’arranjament i construcció d’un nou 
foampit i resit al BTT La Poma de Premià de Dalt, presentada per l’empresa “Congife, S.L.”. 
 
8. Aprovació de l’inici del procediment d’alienació de les finques propietat de l’Ajuntament de Premià 
de Dalt, situades als carrers la Suïssa núm. 24 i 26, i Rosa dels Vents núm. 25 i 27, de Premià de Dalt. 



 

 
9. Desistiment de la tramitació del procediment d’alienació de l’immoble propietat de l’Ajuntament 
de Premià de Dalt, situat al carrer Església, 7, de Premià de Dalt. 
 
10.  Aprovació de la certificació número 1 de les obres d’adequació de la Plaça del  Mil·lenari, 
presentada per l’empresa “Eurocatalana Obres i Serveis, S.L.”. 
 
 
 
 
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 
 
 
 


