
 

 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
NÚMERO:  18/2018 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 17/09/2018  

HORARI:  de 18’30h a 19’30 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 17). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
EDIFICIS MUNICIPALS  
 
3. Aprovació de l’inici del procediment de contractació del servei de manteniment d’extintors, boques 
d’incendi equipades i instal·lacions contra incendis, així com instal·lacions d’alarma i control d’accessos i 
intrusions de les instal·lacions municipals. 
 
 
ENSENYAMENT 
 
4. Adjudicació dels contractes menors de serveis per a la realització dels cursets de natació, i el transport 
dels alumnes de segon cicle de primària de les escoles Santa Anna i Marià Manent de Premià de Dalt, pel 
curs 2018-2019. 
 
5. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona a l’àrea d'Ensenyament. 
 
 
FESTES 
 
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10 de setembre de 2018, relatiu a l'aprovació del Conveni 
de col·laboració amb l'empresa “Saleón, S.A.”, per la Festa Arrela't 2018. 
 
 
HISENDA 
 
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 3 de setembre de 2018, d'aprovació de la relació de factures 
núm. 45/2018. 
 
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 5 de setembre de 2018, d'aprovació de la relació de factures 
núm. 46/2018. 
 



 

 

9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10 de setembre de 2018, d'aprovació de la relació de 
factures núm. 47/2018. 
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
10. Adjudicació a l’empresa “Adedma, Consultoria i Serveis, S.L.”, del contracte menor de serveis per la 
direcció de l’obra de  reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral. 
 
11. Adjudicació a l’empresa “Serfo-esmi, S.L.”, del contracte menor d’obra per a la reducció de la densitat 
d’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral. 
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
12. Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. Marc Cano Bachs. 
 
13. Aprovació de la tercera modificació del preacord de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona, en el marc de les meses de concertació 2016-2019, per al projecte d’ampliació de la zona 
esportiva de Premià de Dalt, amb la construcción d’una piscina. 
 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
14. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 6 de setembre de 2018, relatiu al nomenament del Sr. 
Alfonso Jesús Lloret González com a agent de policia en règim de funcionari en practiques. 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
15. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per a les actuacions del “Recull 
d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses” següents: “El Treball temporal com fer 
una correcta gestió ” i “Com trobar feina al Nadal”.  
 
 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) 
 
16. Donar compte de la resolució del regidor de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de data 12 
de setembre de 2018, relativa a la convalidació de la contractació del Sr. Pedro Obrero Roman, pel servei 
tècnic informàtic del mes d’abril de 2018. 
 
17. Donar compte de la resolució del regidor de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de data 12 
de setembre de 2018, relativa a la convalidació de la contractació  de l’empresa “ABS Informàtica”, 
corresponent a la quota del mes de juliol de 2018. 



 

 

 
 
TURISME I PROMOCIÓ DE LA VILA 
18. Modificació del contracte menor de subministraments  adjudicat a l’empresa “2.003 S. A.”, en la Junta 
de Govern Local de data  23 de juliol de 2018, incorporant el lloguer d’una carpa i de 8 quadres elèctrics 
de diferents potències.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
1. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa 
complementari de suport integral al desenvolupament local del Pla de “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 
 
2. Pròrroga del contracte laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció, subscrit amb la Sra. 
Montserrat Presas Sánchez. 
 
3. Aprovació de l’adjudicació definitiva a l’empresa “Construcciones Josep Maria Miró, S.L.”, del contracte 
de les obres de construcció d’una sala polivalent a l’entorn de l’equipament de l’escola Santa Anna de 
Premià de Dalt. 
 
4. Aprovació de l’adjudicació definitiva a l’empresa “Tecyr Construcciones y Reparaciones, S.A.”, del 
contracte de les obres d’urbanització dels accessos al barri Santa Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i 
voreres del Camí del Mig. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
I sense més temes a tractar, essent les 19’30 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 
 


