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

20/2018

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

15/10/2018

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 19).
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
BENESTAR I FAMILIA
3. Aprovació dels ajuts de menjador escolar a diversos alumnes per al període de gener
a juny de 2018.
4. Aprovació de la reducció de la quota d'escola Bressol a un alumne.
5. Adhesió al Pla Comarcal de Polítiques d'Igualtat de Gènere 2017-2020.
EDIFICIS MUNICIPALS
6. Declaració com a desert del procediment de contractació del servei de manteniment
d'extintors, boques d'incendi equipades (B.I.E) i instal·lacions contra incendis, així com
les instal·lacions d'alarma i control dels accessos i intrusos de les instal·lacions
municipals.
ENSENYAMENT
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 8 d'octubre de 2018, relatiu a
l'aprovació de l'adjudicació definitiva a l'empresa “KINDERTIC, S.L.”, per a la
contractació de l'accés a una plataforma digital per les Escoles Bressol municipals.
8. Adjudicació a l’empresa “Espai Educa, S.L.”, del contracte de serveis per a la
realització del reforç d’anglès pel curs 2018-19, de novembre a juliol.
FESTES
9. Donar compte de la resolució de la regidora de Festes de data 4 d'octubre de 2018,
relativa a la convalidació de factures de la Festa Major.

HISENDA
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 27 de setembre de 2018, d'aprovació
de la relació de factures núm. 53/2018.
11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 3 d'octubre de 2018, d'aprovació de la
relació de factures núm. 54/2018.
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 3 d'octubre de 2018, d'aprovació de la
modificació de pressupost núm. 10/2018.
13. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 1 d'octubre de 2018, relatiu a
l'acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona.
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
14. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consorci de Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme, corresponent al mes d’agost de 2018.
15. 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
setembre de 2018.
16. 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 setembre de 2018.
OBRES I VIA PÚBLICA
17. Aprovació de la 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 i millora de la zona poliesportiva de Premià de Dalt.
18. Atorgament a la Sra. Neus Giménez Carabaza, de la llicència d’obres majors per a la
construcció d’un edifici unihabitatge aïllat al carrer Penedès, núm. 26, de Premià de
Dalt.

19. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 8 d'octubre de 2018, relatiu a
l'aprovació de l’expedient de contractació de les obres de formació d’una base rígida al
camp 2 i de la substitució de la gespa artificial dels camps 1 i 2 municipals de futbol, de
Premià de Dalt.
PLA DE BARRIS
20. Acceptació de la revocació parcial de la subvenció corresponent al projecte de
Treball als Barris 2014 del Servei d’Ocupació de Catalunya.
21. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 4 d’octubre de 2018, relatiu a la
sol.licitud de la subvenció Treball als Barris 2018.
22. Sol.licitud a la Generalitat de Catalunya de l’ampliació de termini del Projecte de
Millora del Barri Santa Anna-Tió d’Intervenció Integral per un període de 2 anys (20192020).
SEGURETAT CIUTADANA I GOVERNACIÓ
23. Adjudicació a l’empresa “Tottex Uniformes, S.L.”, del contracte menor de
subministrament de vestuari per a la Policia Local de Premià de Dalt.
24. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 20 de setembre de 2018, relatiu a la
contractació privada per l’SMOPE i Serveis Socials.
PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES
1. Aprovació del retorn de les fiances dipositades pel Sr. Francesc Giménez Guasch, en
representació de l’empresa “Gicasan CB”, com a garantia de les obres efectuades al
carrer Suïssa, 34, de Premià de Dalt.
2. Deixar sense efectes l’aprovació de l’acceptació de la modificació del preacord, en el
marc del règim regulador de les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les
Meses de Concertació del Pla “Xarxes de Governs Locals 2016-2019”.
3. Aprovació de la 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 i millora de la zona poliesportiva de Premià de Dalt.

4. Aprovació de les bases i la convocatòria d’una plaça de tècnic superior d’ocupació
per la modalitat de concurs oposició i promoció interna.
5. Aprovació de l’atorgament a la “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.”, de la
concessió administrativa demanial per a l’ús privatiu temporal d’una porció del domini
públic per a la col·locació d’un dispositiu “CITYPAQ”, a l’interior del pavelló
poliesportiu municipal.
6. Aprovació de la certificació número 4, de les obres d’urbanització del carrer Mossen
Jacint Verdaguer, presentada per l’empresa “Voracys, S.L.”, en data 9 d’agost de 2018.
7. Aprovació de la certificació número 5, de les obres d’urbanització del carrer Mossen
Jacint Verdaguer, presentada per l’empresa “Voracys, S.L.”, en data 5 de setembre de
2018.
8. Autorització al Consell Comarcal del Maresme per a actuar sobre els terrenys (i
immobles, en el seu cas) previstos en el Projecte d’eix 6 del FEDER 2014-2020.
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
Mireia Boté Massagué

Vist i plau
L’Alcalde,
Josep Triadó Bergés

