
 

 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  16/2018 

CARÀCTER:  Extraordinària 

DATA: 27/07/2018  

HORARI:  de 14h a 15 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 
 
BIBLIOTECA 
 
1. Acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per a l'adquisició de llibres i diaris 
per a la biblioteca municipal. 
 
COMERÇ I CONSUM 
 
2. Aprovació de la sol·licitud presentada per la Sra. Anna Maria Busquets Ferrando, en relació a la Taxa de 
la parada número 36  de la  Fira de la Cisa. 
 
CULTURA/ENTITATS 
 
3. Revocació parcial de la subvenció atorgada a la Coral Primiliana per a l'any 2018. 
 
4. Donar compte de la Resolució de la regidora de Cultura/Entitats de data 19 de juliol de 2018, relativa a 
la convalidació i aprovació de la factura corresponent al 2n. trimestre del curs de dibuix i pintura, 
presentada per l’associació “Diomira”. 
 
 
CULTURA/PATRIMONI 
 
5. Aprovació del pagament al Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a la quota de 
l’exercici 2018. 
 
 
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ 
 
6. Aprovació del pagament avançat de la subvenció atorgada a l’Associació Premià de Dalt Solidari. 
 
7. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i la Sra. Jacinta Mascaró 
Mas, per dur a terme la "V Mostra Solidària de Cuina, Cari Tast 2018". 
 
 
ENSENYAMENT 
 
8. Aprovació i signatura 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 al curs 2018-19.  
 
9. Rectificació en la proposta aprovada en data 11 de juny de 2018, relativa a l’aprovació de l’addenda 
econòmica per al Pla Educatiu d’Entorn per l’any 2018, dins el programa “Proeducar”. 
 



 

 

10. Rectificació en la proposta aprovada en data 25 de juny de 2018, relativa a l’acceptació de les 
subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en l'àrea d’ensenyament. 
 
 
FESTES 
 
11. Acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per a l'organització de Festivals i 
Trobades Nacionals de Cultura Popular i Tradicional per a l'any 2018. 
 
12. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i l'empresa “Matinée 
2000, S.L.”, per a la festa Arrela’t d’enguany. 
 
 
HISENDA 
 
13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 16 de juliol de 2018, d'aprovació de la relació de factures 
núm. 40/2018. 
 
14. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de juliol de 2018, d'aprovació de la relació de factures 
núm. 41/2018. 
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
15. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a l’actuació “Pla director del 
verd urbà”. 
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
16. Adjudicació a l’empresa “Miatec Innova, S.L.”, del contracte menor d’obra per a la millora i adequació 
de diferents trams de l’enllumenat públic de Premià de Dalt.  
 
17. Adjudicació a l’empresa “Hpc Ibérica, S.A.”, del contracte menor de serveis per al manteniment de les 
àrees de jocs infantils de Premià de Dalt.  
 
18. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a la redacció del projecte “Pla 
director de clavegueram”. 
 
 
PATRIMONI 
 



 

 

19. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 19 de juliol de 2018, relatiu a l’aprovació del requeriment 
de documentació a l’empresa “Intisi, S.L.”, per  l’adjudicació 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. 
 
PLA DE BARRIS 
 
20. Aprovació del requeriment de documentació a l’empresa “Tecyr Construcciones y Reparaciones, S.A.”, 
per a la contractació de les obres dels accessos al barri Santa Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres 
del Camí del Mig. 
 
21. Aprovació del requeriment de documentació a l’empresa “Construcciones Jose Maria Miró, S.L.”, per 
a la contractació de les obres de construcció d’una sala polivalent a l’entorn de l’equipament de l’escola 
Santa Anna de Premià de Dalt. 
  
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
22. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a l’actuació: “Com ser 
seleccionat a Infojobs”, dins el “recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses”.  
 
TURISME I PROMOCIÓ DE LA VILA 
 
23. Aprovació de la revisió del Pla d’Autoprotecció realitzat pel Sr. Joan Ramon Palat Vives i de l’expedient 
administratiu relatiu a les actuacions musicals que es portaran a terme del 21 al 23 de setembre 
d’enguany, en el marc del Cap de Setmana d’Ulisses 2018, a la Plaça de la Fàbrica de Premià de Dalt. 
 
24. Adjudicació a l’empresa “Dream Planet Events, S.L.”, del contracte menor de serveis per a la realització 
de l’actuació Concert Kids, el proper 23 de setembre de 2018 a la plaça de la fàbrica de Premià de Dalt. 
 
25. Adjudicació a l’empresa “Dream Planet Events, S.L.”, del contracte menor de subministrament de 
l’equip de so i llum en el marc del Cap de Setmana d’Ulisses 2018.    
 
 
I sense més temes a tractar, essent les 15 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 


