
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  23/2018 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 26/11/2018  

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 

  
  
 
 
 
 
Antonio López Martínez, Secretari accidental 
 
 



 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 22). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 

 
COMERÇ I CONSUM 
 
3. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 30 d´octubre de 2018, relatiu a 
l’aprovació de les bases reguladores, la inscripció i la participació dels comerciants a la 
Fira de Nadal de l’any 2018. 
 
4. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 16 de novembre de 2018, relatiu a 
l’adjudicació de les parades de la Fira Infantil i de la Màgia del Nadal de l’any 2018. 
 
 
ENSENYAMENT 
 
5. Adjudicació a la fundació “Assistència i Gestió Integral”, del contracte menor de 
serveis per a la realització del reforç escolar de secundària pel curs 2018-2019. 
 
6. Donar compte de la resolució de la regidora d’Ensenyament de data 6 de novembre 
de 2018, de convalidació i aprovació de la factura 6192/2018 de l’empresa “Sant 
Jaume Societat de Restauració i Activitats Esportives, S.L.U.”. 
 
7. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 21 de novembre de 2018, relatiu a 
l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona pel finançament 
de les Escoles Bressol de Premià de Dalt. 
 
8. Donar compte de les resolucions de la regidora d’Ensenyament de dates 6 i 21 de 
novembre de 2018, de convalidació i aprovació de la factura presentada per l’empresa 
“Difusions Maresme, S.L.”.  
 
 
HISENDA 
 
9. Aprovació del Cànon de concessió, del Cànon del Fons de reposició i del Cànon del 
Ter corresponents al 3r. trimestre de 2018.  



 

 
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 7 de novembre de 2018, d'aprovació 
de la relació de factures núm. 62/2018. 
 
11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 7 de novembre de 2018, d'aprovació 
de la relació de factures núm. 63/2018. 
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
12. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consorci de Tractament de Residus 
Sòlids Urbans del Maresme, corresponent al mes de setembre de 2018. 
 
13. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consorci de Tractament de Residus 
Sòlids Urbans del Maresme, corresponent al mes d’octubre de 2018. 
 
14. Adjudicació del contracte menor d’obra al Sr. Daniel Sánchez Conesa, per al disseny 
i construcció del sistema de reg de la rotonda de les Flors. 
 
15. Adjudicació del contracte menor de serveis al Sr. Daniel Sánchez Conesa, per a 
l’adequació i plantació de la mitgera de la ctra. d’Enllaç de Premià de Dalt. 
 
16. Adjudicació del contracte menor d’obra a l’empresa “CORMA, SCCL”, per a la 
remodelació de la rotonda de les Flors. 
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
17. Proposta desestimatòria del recurs de reposició presentat pel Sr. Marc Cano Bachs.  
 
18. Proposta desestimatòria del recurs de reposició presentat per la Sra. Helena Risco 
Acedo en representació del Sr. Antonio Bragulat Gómez. 
 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
19. Ampliació de la jornada laboral de la Sra. Meritxell Reig Sisó. 
 
20. Nomenament de la Sra. Montserrat Presas Sánchez com a TAE Urbanisme en règim 
de funcionària de carrera. 
 



 

21. Nomenament del Sr. Carlos Matallana Garrote com a  caporal de la Policia Local de 
Premià de Dalt en règim de funcionari interí. 
 
22. Aprovació de la rectificació d'ofici de la retribució bruta mensual de la Sra. Rosa 
Abril Abril. 
 
23. Aprovació dels torns de vacances de Nadal de l’any 2018. 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
24. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2018, relatiu a la 
sol.licitud del programa Treball i Formació al Consell Comarcal del Maresme. 
 
25. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2018, relatiu a la 
contractació en pràctiques d’un jove beneficiari del Programa de Garantía Juvenil. 
 
 
SALUT 
 
26. Donar Compte de la resolució de la regidora de salut de data 8 de maig de 2018, de 
convalidació i aprovació de la factura número 18000061, presentada per l’empresa 
“Piscines Argentona, S.L.”. 
 
 
SEGURETAT CIUTADANA I GOVERNACIÓ 
 
27. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Transit i 
l’Ajuntament de Premià de Dalt en matèria de seguretat viària. 
 
 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ  I COMUNICACIÓ (TIC) 
 
28. Adjudicació del contracte menor de subministrament a l’empresa “Inforgest 
Informàtica, S.L.”, per a l’adquisició i reposició d’equipament informàtic. 
 
 
TERRITORI I URBANISME 
 
29. Resoldre el conflicte de les cessions del Polígon d'Actuació 5 Vallmar - La Cisa de 
Premià de Dalt. 
  



 

 
URGÈNCIES 
1. Aprovació de la liquidació corresponent als serveis de SAD dependència i SAD social 
del tercer trimestre de 2017. 
 
2. Aprovació de la reducció de la quota d’escola bressol a un alumne. 
 
3. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 21 de novembre de 2018, d'aprovació 
de la relació de factures núm. 64/2018. 
 
4. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a l’ampliació del pavelló municipal. 
 
5. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’empresa “Gabinet Joresp 
Associats, SLP”, dins del Pla municipal de Foment de l’Ocupació 2017. 
 
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 Secretari accidental, en dono fe. 
 
 
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura. 
 
  
El Secretari accidental                               Vist i plau 
Antonio López Martínez                                                  L’Alcalde, 
                                                                                                         Josep Triadó Bergés 
 
 


