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

19/2018

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

01/10/2018

HORARI:

de 14’15h a 15’15 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
ALCALDIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 18).
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
BENESTAR I FAMILIA
3. Aprovació de l'inici de la consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament
regulador de l'allotjament temporal d'urgència de Premià de Dalt.
HISENDA
4. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 de setembre de 2018, d'aprovació de
la relació de factures núm. 48/2018.
5. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 de setembre de 2018, d'aprovació de
la relació de factures núm. 49/2018.
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 de setembre de 2018, d'aprovació de
la relació de factures núm. 50/2018.
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 19 de setembre de 2018, d'aprovació de
la relació de factures núm. 51/2018.
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 19 de setembre de 2018, d'aprovació de
la relació de factures núm. 52/2018.
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
9. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consorci de Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme, corresponents al mes de juliol de 2018.
10. Aprovació de les liquidacions presentades per la Societat Municipal “La Pinassa,
Promocions i Serveis Municipals S.A.”, pels serveis de neteja viària dels mesos de juliol
i agost de 2018.

11. Aprovació de les liquidacions presentades per la Societat Municipal “La Pinassa,
Promocions i Serveis Municipals S.A.”, pels serveis de gestió de recollida i transport de
residus dels mesos de juliol i agost 2018.
OBRES I VIA PÚBLICA
12. Atorgament al Sr. José Manuel Aguilar Borràs, de la llicència de parcel·lació del
solar situat al carrer Parc Güell, núm. 16-25, de Premià de Dalt.
13. Atorgament al Sr. David Sainz Viladecans, en representació de l’empresa
“VIDAPROMOCASA, S.L.”, de la llicència d’obres per a l’enderroc parcial d’un habitatge
aïllat situat a la Carretera d’Enllaç, número 21, de Premià de Dalt.
14. Atorgament al Sr. Roger Mercadé Aloy, en representació del Sr. Nurlan Kamitov, de
la llicència per a la construcció d’un habitatge aïllat amb piscina al solar situat al Camí
de la Pedrera, números 10-12, de Premià de Dalt.
15. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 25 de setembre de 2018, relatiu a la
renúncia a una part de l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona per a la cobertura
dels danys ocasionats en els camps de futbol municipals com a conseqüència dels
aiguats del passat mes d’octubre de 2016.
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS
16. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de setembre de 2018, relatiu a
l'aprovació de les bases i la convocatòria que han de regir el procés per a la creació,
per màxima urgència, d'una borsa de treball d'auxiliars de ludoteca.
PATRIMONI
17. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 19 de setembre de 2018, relatiu a
l'aprovació de la constitució d’una servitud a la finca municipal registral 5.914, per a la
construcció i operativitat d'una estació transformadora en l'àmbit de la Cisa, de Premià
de Dalt.
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
18. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 13 d’agost de 2018, relatiu a la
sol.licitud d’una subvenció per a la contractació en pràctiques d´un jove beneficiari del
Programa de Garantia Juvenil.

SERVEIS MUNICIPALS
19. 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 juliol
de 2018.
20. Aprovació de la liquidació presentada per la societat municipal “La Pinassa,
Promocions i Serveis Municipals S.A.”, pels serveis de neteja edificis del mes d'agost de
2018.
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC)
21. Aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei d'assistència tècnica
d'informàtica i telecomunicacions.
TURISME I PROMOCIÓ DE LA VILA
22. Aprovació de l’adhesió a l’oficina d’atenció als rodatges “Maresme Film
Comission”, com a servei comarcal depenent del Consorci de Promoció Turística Costa
del Maresme.
23. Aprovació de l’adhesió al Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local
(AODL) “Creació i millora del producte de turisme gastronòmic al Maresme”.
PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES
1. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Premià de Dalt, l’Agrupació de Defensa Forestal de Premià de Dalt i la
Federació d’ADF del Maresme, per al desenvolupament dels Plans territorials del
Programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.
2. Adjudicació al Sr. David Bautista Tena, del contracte menor de subministrament i
col·locació de dues calderes a la sala situada a l’edifici dels nous vestidors del camp de
futbol municipal.

3. Adjudicació a l’empresa “Piscines Argentona, S.L.”, del contracte menor de
subministrament i instal·lació d’una columna d’acumulació de 1000 litres per a garantir
la correcta desinfecció de la línia d’aigua d’entrada general pels vestidors, zones
comunes i bar del camp de futbol de Premià de Dalt.
4. Adjudicació a l’empresa “Serveis Tècnics Drom, S.L.”, del contracte menor de
subministrament i col·locació de 8 barrejadors termoestàtics al pavelló municipal de
Premià de Dalt.
5. Adjudicació a l’empresa “Serveis Tècnics Drom, S.L.”, del contracte menor de
subministrament i col·locació d’un acumulador solar d’aigua calenta sanitària a la sala
de calderes situada a l’edifici dels nous vestidors del camp de futbol municipal.
6. Adjudicació a l’empresa “Via Augusta Obres i Serveis, SLU”, del contracte menor
d’obres per a realitzar la reparació del paviment del torrent del carrer Ciutat d’Olot de
Premià de Dalt.
7. Adjudicació a l’empresa “Construcciones Joval, 2001, S.L.”, del contracte menor per
a l’execució de les obres per a la creació d’una aula d’informàtica a l’edifici de la
Benèfica de Premià de Dalt.
PRECS I PREGUNTES
No hi ha precs ni preguntes
I sense més temes a tractar, essent les 15’15 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
Mireia Boté Massagué

Vist i plau
L’Alcalde,
Josep Triadó Bergés

