
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
 
NÚMERO:  21/2018 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 29/10/2018  

HORARI:  de 19h a 20 hores 

LLOC: Sala de Juntes de L’Ajuntament 

 
 
Assisteixen: 
 
 
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 

  
  
Excusa la seva absència: 
 
Josep Triadó i Bergés                                                     Alcalde 
 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 
 



 

 
ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 20). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
BENESTAR I FAMILIA 
 
3. Adjudicació a l’empresa “Mir Serveis Socials SCCL”, del contracte menor de serveis 
per a la realització dels tallers del projecte “Crea”. 
 
4. Adjudicació a la Sra. Norma Ros Hamersthel, del contracte menor de serveis per a la 
realització del curs “Dansa per la inclusió i la Igualtat”. 
 
5. Deixar sense efecte els acords adoptats en la Junta de Govern Local de data 15 
d’octubre de 2018, relatius a l'aprovació de diversos ajuts de menjador escolar. 
  
 
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 
 
6. Atorgament a la Sra. Paloma Lorenzo Yuste, de la subvenció del “Pla Municipal de 
Foment de l’Ocupació 2017”. 
 
 
ENSENYAMENT 
 
7. Aprovació de la bonificació del 20% de la taxa mensual per segon germà, de l'Escola 
Municipal de Música, a l’alumne Aina Segura Mayo. 
 
8. Aprovació de la bonificació del 20% de la taxa mensual per segon germà, de l'Escola 
Municipal de Música, a l’alumne Pau Gili López. 
 
9. Aprovació de la bonificació del 20% de la taxa mensual per segon germà, de l'Aula 
Municipal de Dansa, a l’alumne Aina Segura Mayo. 
 
10. Aprovació de la bonificació del 20% de la taxa mensual per segon germà, de l'Aula 
Municipal de Dansa, a l’alumne Berta Solanellas Colomer. 



 

 
11. Adjudicació a l’empresa “Dep Institut S.L.”, del contracte menor de serveis per a la 
realització d’activitats de reforç dins el projecte TET (Transició Escola-Treball), 
correspoent al curs 2018-19. 
12. Aprovació de les justificacions de subvencions en l’àmbit d’ensenyament, 
corresponent a l’exercici 2017. 
 
 
ESPORTS 
 
13. Adjudicació a l’empresa “Lloguer de Maquinaria Pons de Vall, S.L.”, del contracte 
menor de subministrament pel lloguer de dotze torres d’il·luminació per 
l'esdeveniment internacional Happy Ride, al circuit La Poma Bikeparc de Premià de 
Dalt. 
 
 
HISENDA 
 
14. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 11 d'octubre de 2018, d'aprovació de 
la relació de factures núm. 55/2018. 
 
15. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 11 d'octubre de 2018, d'aprovació de 
la relació de factures núm. 56/2018. 
 
16. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 d'octubre de 2018, d'aprovació de 
la relació de factures núm. 57/2018. 
 
17. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 d'octubre de 2018, d'aprovació de 
la relació de factures núm. 58/2018. 
 
18. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 18 d'octubre de 2018, d'aprovació de 
la relació de factures núm. 59/2018. 
 
19. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 19 d'octubre de 2018, d'aprovació de 
la relació de factures núm. 60/2018. 
 
20. Aprovació del Cànon de concessió, del Cànon de fons de reposició i del Cànon del 
Ter corresponents al segon trimestre de 2018. 
 
 
 
 



 

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
21. Aprovació de la liquidació presentada pel Consell Comarcal del Maresme, per a la 
recollida, atenció i acollida d'animals domèstics corresponent al segon semestre de 
2018. 
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
22. Aprovació de la certificació núm. 2 de les obres d'urbanització del carrer Cisa, tram 
1, Fase 1, Etapa B, comprès entre el Torrent Pau Manent i el carrer Sant Josep, 
presentada per l’empresa “Hidráulica y Obras, S.A.”. 
23. Aprovació de la certificació núm. 3 de les obres d'urbanització del carrer Cisa, tram 
1, fase 1, etapa B, comprès entre el Torrent Pau Manent i el carrer Sant Josep, 
presentada per l’empresa “Hidráulica y Obras, S.A.”. 
 
24. Adjudicació a l’empresa “Via Augusta Obres i Serveis, S.L.U.”, del contracte menor 
d’obra per a la construcció de les voreres de la Travessia Miguel de Cervantes i la 
Carretera d’Enllaç de Premià de Dalt. 
 
25. Adjudicació a l’empresa “Irabau92, S.L.U.”, del contracte menor d’obra per a la 
substitució del col·lector del Passatge Mateu Mas de Premià de Dalt. 
 
26. Aprovació de la certificació núm. 1 i única de les obres de soterrament de les línies 
elèctriques de La Poma, de Premià de Dalt, presentada per l’empresa “Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L.”.  
 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
27. Aprovació de les bases i la convocatòria d’una plaça de Tècnic Mig de Recursos 
Humans per promoció Interna. 
 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
28. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 19 d'octubre de 2018, relatiu a 
l'aprovació del Projecte de Participació Ciutadana adreçat a joves de 14 a 18 anys. 
 
 
PATRIMONI 
 



 

29. Autorització de la transmissió del dret d'ús de la plaça núm. 122 de l'aparcament 
de la Via Primília de Premià de Dalt. 
 
 
PLA DE BARRIS 
 
30. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 8 d'octubre de 2018, relatiu a la 
modificació del contracte d'obres núm. 2017/3631, de les obres d'adequació de la 
plaça del Mil·lenari de Premià de Dalt. 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
31. Atorgament de la subvenció del “Pla 3.000. Pla Municipal de Foment de l’Ocupació 
2017”, a l’empresa “Gabinet Joresp Associats SLP”.  
 
TRANSPORT PÚBLIC 
 
32. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de Bus-Nit, adjudicat a l’empresa 
“Grup la Pau, SCCL”. 
  
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
URGÈNCIES 
 
 
1. Aprovació de la proposta de resolució provisional per a la concessió al Servei Català 
de la Salut, de la llicència ambiental municipal per exercir l’activitat d’un Centre 
d’Atenció Primària (CAP), en el carrer Amèlia núm. 1 de Premià de Dalt. 
 
2. Adjudicació a l’empresa “Espai Educa S.L.”, del contracte menor de serveis per a la 
realització del suport escolar als alumnes de primària pel curs 2018-19. 
 
3. Aprovació del canvi de curs del MIC al pack A, de les alumnes Marina Pujolar Martin 
i Aina Pujolar Martin, i aprovació de la bonificació del 20% de la taxa mensual per 
segon germà, de l'Escola Municipal de Música, a l’alumne Marina Pujolar Martin. 
 
4. Aprovació de la modificació de pressupost número 11/2018. 
 



 

5. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i l’Arquebisbat de 
Barcelona per a procedir al canvi del sistema del rellotge del campanar de la parròquia 
de Sant Pere de Premià de Dalt. 
 
6. Acceptació i aprovació de la minuta de conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, corresponent a les obres de construcció de la “Cruïlla elevada a la carretera 
BV-5023 amb el carrer Rafael Ramos de Premià de Dalt”. 
 
7. Adjudicació a l’empresa “Servicios Empresariales del Maresme, S.L.U.”, del contracte 
menor per al subministrament de 33 plaques de policarbonat per a la reparació de les 
goteres existents a la coberta del pavelló municipal. 
 
8. Aprovació de la certificació núm. 4 de les obres d’urbanització del carrer Cisa, tram 
1, fase 1, etapa B, comprès entre el Torrent Pau Manent i el carrer Sant Josep, 
presentada per l’empresa “Hidráulica y Obras, S.A.”. 
 
9. Adjudicació al Sr. Eduard Cot de Torres, del contracte menor de serveis per a 
l’assessorament tècnic relacionat amb el servei de subministrament d’aigua municipal i 
amb la mobilitat del municipi de Premià de Dalt. 
 
10. Aprovació de l’inici de l’expedient de contractació de les obres de reparació del 
paviment de diversos carrers de Premià de Dalt. 
 
11. Aprovació de l’inici de l’expedient de contractació de les obres de reparació de 
quadres de l’enllumenat públic de Premià de Dalt. 
 
12. Aprovació de l’inici de l’expedient de contractació de les obres d’arranjament de la 
coberta transitable de l’equipament municipal destinat a aparcament, del barri del 
Remei de Premià de Dalt. 
 
13. Aprovació de l’inici del procediment i adjudicació a l’empresa “Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L.”, de les obres de trasllat i soterrament de les línies elèctriques del barri 
del Remei de Premià de Dalt. 
 
14. Aprovació de la modificació substancial de les condicions de treball de la Sra. 
Noelia Utrera Pizarro. 
 
15. Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció per a la 
creació d’una borsa de treball d’auxiliars d’administració general, pel sistema de 
concurs oposició i en règim de funcionari interí. 
 



 

16. Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria d’una plaça d’educador/a 
social, i la creació d’una borsa de treball. 
 
17. Aprovació de les bases i la convocatòria d’una plaça de tècnic mig de Joventut per 
promoció interna. 
 
18. Aprovació de la funcionarització d’un tècnic auxiliar d’OAC i d’un auxiliar 
administratiu d’OAC. 
 
19. Aprovació de la transformació del contracte laboral d’interinitat en un contracte 
indefinit de les treballadores socials, Sra. Mònica Álvarez Rodríguez i Vanessa Rovira 
Alberni. 
 
20. Contractació de la Sra. Neus Cortada Morales, com a tècnica d’educació infantil per 
dur a terme el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
 
21. 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 al 
finançament en l’àmbit de Participació Ciutadana. 
 
22. 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 
setembre de 2018. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
I sense més temes a tractar, essent les 20 hores, el senyor President, 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 
                                El President, 
Mireia Boté Massagué                                                                           Marc Tintoré Serra 
 

 


