
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Identificació de la sessió 
 
 
NÚMERO:  14/2018 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 09/07/2018  

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 
Ginés Marín Marín                                                            Regidor 

  
  
Mireia Boté i Massagué, Secretària 
 
 
 
 
 
 



 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 13). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 

 
ENSENYAMENT 
 
3. Aprovació de l’atorgament de la subvenció a l’Institut Valerià Pujol i Bosch, corresponent a 
l’exercici 2018. 
 
4. Aprovació del reconeixement de l'obligació de les despeses corresponents  al curs 2017-2018, per 
al finançament del transport escolar no obligatori al Consell Comarcal del Maresme pels alumnes 
usuaris del servei.  
 
5. Aprovació de la bonificació del 10% de la quota d'Escola Bressol a alumnes, per al curs 2018-2019. 
(ABSIS 2496/2018) 
 
6. Aprovació de la bonificació del 10% de la quota d'Escola Bressol a alumnes, per al curs 2018-2019. 
(ABSIS 2457/2018) 
 
 
HISENDA 
 
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 25 de juny de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 33/2018. 
 
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 25 de juny de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 34/2018. 
 
9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 25 de juny de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 35/2018. 
 
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 27 de juny de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 36/2018. 
 
11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 27 de juny de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 37/2018. 



 

 
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 3 de juliol de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 38/2018. 
13. Aprovació de la liquidació del Cànon de Concessió, del Cànon de fons de reposició i del Cànon del 
riu Ter, corresponent al 1r. trimestre de 2018. 
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
14. Aprovació de la liquidació presentada per la Societat Municipal “La Pinassa, Promocions i Serveis 
Municipals S.A.”, pels serveis de neteja viària  del mes de maig de 2018. 
 
15. 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 de maig 2018. 
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
16. Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. Ricard Solsona Ripoll. 
 
17. Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Ana Maria Madurell 
Serra. 
 
18. Atorgament al Sr. Antony James Savill, de la llicència d’obres per a la reparació/substitució de la 
coberta de l’habitatge situat a la Ronda Montserrat, 18 de Premià de Dalt. 
 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
19. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2018, relatiu a la modificació de la 
jornada laboral dels professors de l'Escola municipal de Música per adaptar-la al curs escolar 2017-
2018. 
 
 
PATRIMONI 
 
20. Autorització de la transmissió del dret d'ús de la plaça d'aparcament núm. 94 de l'aparcament de 
la Via Primília de Premià de Dalt. 
 
 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) 
 



 

21. Donar compte de la resolució del regidor de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de 
data 19 d'abril de 2018, relativa a la convalidació de la contractació de la quota de març pel servei 
mensual de l'aplicació Absis a ABS Informàtica. 
22. Donar compte de la resolució del regidor de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de 
data 23 de maig de 2018, relativa a la convalidació de la contractació de la quota d’abril pel servei 
mensual de l'aplicació Absis a ABS Informàtica. 
 
23. Donar compte de la resolució del regidor de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de 
data 25 de juny de 2018, relativa a la convalidació de la contractació de la quota de maig pel servei 
mensual de l'aplicació Absis a ABS Informàtica. 
 
24. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 13 de juny de 2018, relatiu a l’adhesió de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt a l’aprovació de la pròrroga de la contractació de serveis de 
telecomunicacions centralitzada a través del Consell Comarcal del Maresme. 
 
 
 
 URGÈNCIES 
 
 
1. Contractació laboral temporal de la Sra. Montserrat Albets Reig com a administrativa,  i constitució 
d’una borsa de treball d’administratius/ves. 

 
 

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 

 
 
 


