
 

 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
 
NÚMERO:  13/2018 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 25/06/2018  

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 12). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

 
ACTIVITATS 
 
3. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2018, relatiu a la autorització per a la 
reobertura anual del parc aquàtic Illa Fantasia. 
 
 
BENESTAR I FAMÍLIA 
 
4. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per a l’actuació “Finançament de 
l’àmbit de Benestar Social”. 
  
5. Aprovació de la reducció de la quota d'escola Bressol a diversos alumnes per al curs 2017-2018. 
 
6. Aprovació de la reducció de la quota d'Escola Bressol a diversos alumnes per al curs 2018-2019. 
 
 
COMERÇ I CONSUM 
 
7. Acceptació de la subvenció atorgada per l’Oficina de Mercats i Fires Locals de la Diputació de Barcelona,  
per a  l’actuació “Campanya de Promoció del Mercat Municipal de Premià de Dalt”  i per a l’actuació 
“Promoció del Comerç i les Fires Locals”. 
 
 
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ 
 
8. Aprovació de l’atorgament de subvencions en l'àmbit de Desenvolupament i Cooperació, per a l’exercici 
2018. 
 
 
ENSENYAMENT 
 
9. Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en l'àrea d’Ensenyament. 
 
10. Aprovació de l’atorgament de la subvenció a l’escola Marià Manent per a l’exercici 2018. 
 



 

 

11. Aprovació de l’atorgament de la subvenció a l’escola Santa Anna per a l’exercici 2018. 
 
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 6 de juny de 2018, relatiu a l’atorgament a l’empresa 
“Format en formación profesional, S.L.”, de la llicència per a l’ús privatiu de la sala noble i el despatx 
institucional de l’antic Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
 
ESPORTS 
 
13. Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en l'àrea d’Esports. 
 
 
FESTES 
 
14. Adjudicació a l’empresa “Organitzacions màgiques, S.L.”, del contracte menor de serveis per a 
l’actuació de l’Orquestra Metropol dins la programació de la festa major d’enguany. 
 
 
HISENDA 
 
15. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 5 de juny de 2018, d'aprovació de la relació de factures 
núm. 30/2018 
 
16. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 11 de juny de 2018, d'aprovació de la relació de factures 
núm. 31/2018. 
 
17. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 15 de juny de 2018, d'aprovació de la relació de factures 
núm. 32/2018. 
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
18. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme, corresponents al mes d’abril de 2018. 
 
19. Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en l'àrea de Medi Ambient. 
 
20. Aprovació de la modificació del Projecte d’obres relatiu a la “Reducció de la densitat de l’arbrat i 
estassada del sotabosc a la franja perimetral de baixa combustibilitat”. 
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 



 

 

21. Adjudicació del contracte menor d’obra per obtenir l’estanquitat i el reforç de la seguretat en el 
tancament de sortida del menjador de l’Escola Santa Anna de Premià de Dalt. 
 
22. Atorgament al Sr. Joan Carles Hernando Barrio, de la llicència d’obres per a la construcció d’un edifici 
auxiliar amb funció de pavelló aïllat per a usos vinculats a la piscina existent, a la finca situada al Camí Sot 
del Pi, números 2-6 de Premià de Dalt. 
 
23. Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. Antonio Bragulat Gómez. 
 
24. Proposta d’estimació parcial de la reclamació patrimonial presentada per l'empresa "Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L.". 
 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
25. Aprovació del sobreseïment i arxiu de l'expedient disciplinari incoat al Sr. Alejandro Fernández 
Hinojosa. 
 
 
PLA DE BARRIS 
 
26. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 15 de juny de 2018, relatiu a l'aprovació de l'inici de 
l'expedient de contractació de les obres de construcció d'una sala polivalent a l'entorn de l'equipament 
de l'escola Santa Anna. 
 
27. Adjudicació a la Sra. Cristina García Montañés, del contracte menor de serveis per a la realització de 
l’assessorament i gestió del  projecte de “Intergeneracionalitat digital a través de la Recuperació 
Històrica”, dins del Projecte del Pla de Barris Santa Anna-Tió.  
 
28. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 15 de juny de 2018, d'aprovació de l'inici del procediment 
de contractació de les obres dels accessos al barri de Santa Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres 
del Camí del Mig. 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
29. Aprovació de la renúncia de l’import de 226,99 Euros, en concepte de despesa no executada en el 
marc de la  subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la contractació en pràctiques 
de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
 
30. Aprovació de la justificació presentada per l’empresa “Copermahijos & 2mil5, S.L.”, corresponent a la 
subvenció atorgada dins del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de 2017.    



 

 

31. Adjudicació a la Sra. Irene Andreu Carranza, del contracte menor de serveis per a la realització d’un 
programa de formació en tècniques de recerca de feina. 
 
 
SEGURETAT CIUTADANA I GOVERNACIÓ 
 
32. Adjudicació a l’empresa “Alphabet España Fleet Management, S.A”, del contracte de subministrament 
d'un segon vehicle Toyota Rav4 2.5l hybrid 2 WD Advance per als serveis policials municipals. 
 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) 
 
33. Aprovació del protocol d'actuació vinculat a l'aplicació de la tramitació d'expedients i del gestor de 
tasques del projecte d'implantació electrònica a l'Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
URGÈNCIES 
 
 
1. Adjudicació a l’empresa “Silmar Servicios y Equipamientos Urbanos, SLU”, del contracte menor d’obra 
per a la pavimentació amb cautxú de l’àrea de jocs infantils de la plaça de la fàbrica de Premià de Dalt. 
 
2. Adjudicació a l’empresa “Construcciones y Promociones Ruiz Maresme, S.L.”, del contracte menor 
d’obra per a la construcció de la nova sortida d’emergència a l’escola bressol Santa Anna de Premià de 
Dalt. 
 
3. Adjudicació a l’empresa “Construcciones y Promociones Ruiz Maresme, S.L.”, del contracte menor 
d’obra per a la construcció de la nova sortida d’emergència a l’escola bressol Cristòfol Ferrer de Premià 
de Dalt. 
 
4. Adjudicació al Sr. José Escudero Martínez, del contracte menor d’obra per a la construcció d’una tanca 
perimetral a l’aparcament provisional situat a la finca de Can Botey de Premià de Dalt. 
 
5. Adjudicació del contracte menor de subministrament per a la col·locació de tendals al parvulari de P3 
de l’escola Santa Anna de Premià de Dalt. 
 
6. Adjudicació al Sr. Javier Ruiz Jara, del contracte menor de subministrament per a la col·locació de 
tendals a l’escola bressol Santa Anna de Premià de Dalt. 
 
7. Aprovació de les bases i convocatòria per a la contractació, en règim laboral temporal i pel sistema de 
concurs lliure, d’un/a agent cívic. 



 

 

 
8. Aprovació de la contractació de personal dins el marc del projecte de Treball als Barris 2017. 
 
9. Estimació del recurs de reposició presentat per l’empresa “Endesa Distribución Eléctrica S.L.”, contra 
l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 d’abril de 2018 d’atorgament d’una concessió 
administrativa demanial per a l’ús privatiu temporal d’una porció de terreny a la Cisa. 
 
10. Adjudicació al Sr. Sabí Rom Serra, del contracte menor de serveis per a la direcció d’execució material, 
el programa de control de qualitat i la coordinació en matèria de seguretat i salut, de les obres de 
construcció de la sala polivalent de l’escola Santa Anna. 
 
11. Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en l'àrea de Salut. 
 
12.  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 maig de 2018. 
 
13. 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 Gutiérrez. 
 
 
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 
 


