ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚMERO:

15/2018

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

23/07/2018

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 14).
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
COMERÇ I CONSUM
3. Donar compte de la resolució del Regidor de Comerç de data 9 de juliol de 2018, relativa a la
convalidació i aprovació de la factura número 15, presentada per l’empresa “Difusambo S.L.”.
CULTURA/ARTS ESCÈNIQUES
4. Donar compte de la resolució de la regidora de Cultura/Arts Escèniques de data 9 de juliol de 2018,
relativa a la convalidació i aprovació de la factura núm. ADP 25, presentada per l’empresa “Rótulos Cabrils,
S.L”.
CULTURA/ENTITATS
5. Donar compte de la resolució de la regidora de Cultura/Entitats de data 11 de juliol de 2018, relativa a
la convalidació i aprovació de la factura núm. 2018-10, presentada per l’associació “Diomira”.
6. Aprovació de l’alta al registre d'entitats municipal, de “Krisol un Espai per als Infants”.
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 5 de juliol de 2018, relatiu a la concessió de la llicència d'ús
de l'espai pavimentat que es troba a Can Figueres per ubicar el bar del Jazz en la Nit.
ENSENYAMENT
8. Adhesió de l’Ajuntament de Premià de Dalt a la Xarxa d’escoles municipals, Aula d’adults, Escoles
Bressol, Aula de Dansa i Escola de Música.
HISENDA

9. Aprovació de la liquidació presentada per l’empresa “SOREA, S.A.”, corresponent al cànon adicional per
la concessió del servei municipal d’aigua potable del període novembre de 2014 a desembre de 2017.
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 6 de juliol de 2018, d'aprovació de la relació de factures
núm. 39/2018.
11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 16 de juliol de 2018, d'aprovació de la relació de factures
emeses núm. 2/2018.
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 16 de juliol de 2018, de contractació de l'empresa
“Consultoria en Gestión Innovadora S.L.”, pel servei d'assessorament en la redacció d'al·legacions i
redacció d'encàrrec de gestió de l'activitat econòmica del servei de Piscina municipal.
JOVENTUT
13. Acceptació de la rescissió del contracte d'arrendament del local situat al Torrent Santa Anna, 6, de
Premià de Dalt i sol·licitud de la devolució de la fiança dipositada a l'Institut Català del Sòl.
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
14. Aprovació de les liquidacions del Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme,
corresponents al 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 juny de 2018.
16. 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 juny de 2018.
OBRES I VIA PÚBLICA
17. Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Maria Rosa Sanmartin
Artigas.
18. Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. José Antonio Martin
Fernández.
19. Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Basilisa Saez Saez.
20. Atorgament de la llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge aïllat amb piscina al solar situat
al carrer Ricard Sagué, número 10 de Premià de Dalt, presentada pel Sr. Sergio Fernández Fernández.

21. Atorgament de la llicència d’obres per a la reforma integral d’un habitatge aïllat al solar situat al carrer
del Sant Crist, número 8 de Premià de Dalt, presentada pel Sr. Walter Sabí Gallarza.
22. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 5 de juliol de 2018, relatiu a les obres de soterrament de
les línies elèctriques de la Font del Peix de Premià de Dalt.
23. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 5 de juliol de 2018, relatiu a les obres de pavimentació
del tram de la Carretera de Premià de Dalt a sobre la Font del Peix.
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS
24. Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció per a la provisió, en règim de funcionari
interí i pel sistema de concurs oposició lliure, d'un lloc de treball d'interventor i per a la creació d'una
borsa de treball.
25. Autorització de la permuta sol·licitada pel Sr. Joan Camprubí Oliveras i la funcionària de l'Ajuntament
de Molins de Rei, la Sra. Olga González Carbó.
PLA DE BARRIS
26. Aprovació de les certificacions núm. 1 i 2 de les obres d'urbanització del carrer Mossèn Jacint
Verdaguer, presentades per l’empresa “Voracys, S.L.”.
27. Aprovació de la certificació núm. 2 de les obres d'adequació de la plaça del Mil·lenari, presentada per
l’empresa “Eurocatalana Obres i Serveis, S.L.”.
SALUT
28. Aprovació de la clàusula adicional cinquena al conveni subscrit entre l’Ajuntament de Premià de Dalt
i el Servei Català de la Salut.
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC)
29. Aprovació de la primera pròrroga del contracte adjudicat a l'empresa “Sistemas de Oficina del
Maresme, S.A.”, en data 1 de juliol de 2014, relatiu al subministrament, en règim d'arrendament, de cinc
màquines multifunció per a l'Ajuntament de Premià de Dalt.

30. Autorització del sotsarrendament, per part de l'empresa “Vodafone España, SAU”, dels terrenys ECIR
1 Cementiri i EPIR zona esportiva de Premià de Dalt a l'empresa “Orange Espagne, S.A”.
31. Aprovació de la liquidació de l'exercici 2018, relativa a les obligacions econòmiques reconegudes en
el període de participació en el Consorci Digital Mataró-Maresme.
32. Acceptació de la subvenció atorgada per 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’actuació “Gestor d’expedients
administratius”, per import de 10.000 Euros.
33. Donar compte de la resolució del regidor de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de data 13
de juliol de 2018, relativa a la convalidació de la contractació de la quota del mes de juny pel servei
mensual de l'aplicació Absis, a “Abs Informàtica”.
TURISME I PROMOCIÓ DE LA VILA
34. Adjudicació del contracte menor de serveis a l’empresa “TEM Produccions 2012, S.L.”, com a
representant del grup musical “Blaumut”, per la realització d’un concert el 22 de setembre de 2018 a les
22 h, a la Plaça de la Fàbrica de Premià de Dalt.
35. Adjudicació del contracte menor de subministrament a l’empresa “2.003 S.A.”, pel lloguer de 12
carpes pels comerciants/restauradors de la Mostra Gastronòmica, que es durà a terme del 21 al 23 de
setembre de 2018, en el marc del Cap de Setmana d’Ulisses.

URGÈNCIES
1. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 8/2018.
2. Correcció de l’errada material que figura en la proposta de la regidoria d’Hisenda aprovada en la Junta
de Govern Local de data 9 de juliol de 2018, relativa a l’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.
3. Aprovació inicial del projecte tècnic per a l’execució de la base rígida del camp 2 i la substitució de la
gesta artificial dels camps de futbol municipal 1 i 2 de Premià de Dalt.
4. Aprovació de les bases i de la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs oposició en torn de
reserva especial (funcionarització), d’una plaça vacant de tècnic auxiliar OAC i d’auxiliar administratiu.
5. Aprovació de les bases i de la convocatòria per a l’accés, en règim de funcionari de carrera i pel sistema
de concurs oposició lliure, d’una plaça vacant de TAE urbanisme.

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
Mireia Boté Massagué

Vist i plau
L’Alcalde,
Josep Triadó Bergés

