
 

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

NÚMERO:        25/2018   
CARÀCTER:  Ordinària  
DATA:    21/12/2018 
HORARI:   de 13h a 14 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 
Josi 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 24). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

 
3. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 de desembre de 2018, relatiu a la 
suspensió de l'atorgament de les llicències urbanístiques d'edificació, reforma, 
rehabilitació i instal·lació d'activitats destinades a clubs de fumadors en l'àmbit delimitat 
per la trama urbana consolidada del municipi de Premià de Dalt. 
 
BENESTAR I FAMILIA 
4. Finalització de la reducció de la quota d'escola bressol aplicada a una alumne. 
 
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 
5. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Sra. Paloma  Lorenzo Yuste, 
dins del Pla Municipal de Foment de l'Autoocupació de 2017. 
 
ENSENYAMENT 
6. Donar compte de la resolució de la regidoria d’Ensenyament de data 17 de setembre de 
2018, de convalidació de la factura per la gravació i muntatge de la cloenda de l'Aula de 
Dansa. 
7. Donar compte de la resolució de la regidoria d’Ensenyament de data 9 d’agost de 2018, 
de convalidació de les factures pel subministrament de 24 poms de raïm pels alumnes de 
l'Aula de Dansa. 
 
ESPORTS 
8. Aprovació de les justificacions en l'àmbit d'esports corresponents a l'exercici 2018. 

 
MEDI AMBIENT 
9. Adjudicació al Sr. Claudi Senti Rueda, del contracte menor de subministrament per a 
l'adquisició de contenidors de reciclatge. 
10. Aprovació de la liquidació presentada per la Societat Municipal “La Pinassa, 
Promocions i Serveis Municipals S.A.", pels serveis de neteja viària  del mes d’octubre de 
2018. 
11. 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 corresponent al mes d'octubre de 2018. 
12. Adjudicació al Sr. Antonio Ramírez González, del contracte menor de serveis pel reg del 
Parc Jordi Pujol. 



 

 
OBRES I VIA PUBLICA 
13. Aprovació de la certificació núm. 5 i última de les obres d'adequació de la plaça del 
Mil·lenari, presentada per l'empresa "Eurocatalana, Obres i Serveis, S.L.", en data 8 de 
novembre de 2018. 
14. Adjudicació a l'empresa "Ledinbox Led Light Technology, S.L.", del contracte menor per 
a realitzar les obres de reparació i instal·lació de fanals de l'enllumenat públic que es 
troben en mal estat. 
15. Adjudicació a l'empresa "Zahino Maquinària, S.L.", del contracte menor de 
subministrament de maquinària adequada per descarregar, carregar i apilar els materials 
de la nau de la brigada municipal de Premià de Dalt. 
16. Adjudicació a l'empresa "Ilcovia Barcelona, S.L.", del contracte menor de 
subministrament de les llums de Nadal pels diferents carrers del municipi. 
17. Adjudicació a l'empresa "Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SAU", 
del contracte menor per a realitzar les obres d'arranjament al dipòsit de la Riera. 
18. Adjudicació a l'empresa "Electricitat Boquet, S.L.", del contracte menor per a l'obra de 
la instal·lació de tres columnes al barri del Remei de Premià de Dalt. 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
19. Nomenament del Sr. Alfonso Jesús Lloret González com a agent de Policia, en règim de 
funcionari de carrera. 
20. Ampliació de la jornada laboral del Sr. Joan Riera Mas, amb efectes del dia 1 de gener 
de 2019. 
21. Ampliació de la jornada laboral del Sr. José Manuel Martos Gutiérrez, amb efectes del 
dia 1 de gener de 2019. 
22. Donar-nos per assabentats de la reincorporació a jornada complerta, de la Sra. Mònica 
Álvarez Rodríguez, amb efectes del dia 1 de gener de 2019. 
 
PLA DE BARRIS 
23. Acceptació de la pròrroga fins el dia 31 de desembre de 2020, del projecte de millora 
del barri Santa Anna-Tió. 
 
SERVEIS MUNICIPALS 
24. 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 d'octubre 
de 2018. 
 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) 
25. Adjudicació al Sr. Josep Antoni Cayero Martínez, del contracte menor de 
subministrament per a l'adquisició de diverses llicències del paquet ofimàtic Microsoft 
Office. 
 



 

TERRITORI 
26. Adjudicació a l'empresa "Auser Concept 3000, S.A.", del contracte menor per al 
subministrament d'un vehicle Marca Dacia model Dokker per a realitzar les tasques de la 
brigada municipal. 
27. Adjudicació al Sr. Ivan Sánchez Hernández, del contracte menor per al 
subministrament i col·locació de prestatgeries a les dependències municipals. 
28. Adjudicació a l'empresa "Via Augusta Obres i Serveis, SLU", del contracte menor per a 
l'obra d'arranjament i adequació de l'espai públic situat al carrer de l'Oest amb el Camí del 
Mig de Premià de Dalt. 
 
 
URGÈNCIES 
1. Aprovació de la modificació del plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen l’encomana de gestió de la recollida i transport de residus municipals. 
2. Deixar sense efecte l’acord aprovat en la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre 
de 2018, relatiu a la bonificació del 20% sobre la quota de les taxes de l’escola de 
dansa. 
3. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a finançar 
l’organització del Happy Ride Weekend. 
4. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 13/2018. 
5. Aprovació de l’addenda al conveni d’encàrrec entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament de Premià de Dalt per a la contractació conjunta esporàdica 
del Servei de Mobilitat Internacional per a joves del Maresme per al període 2018-
2021. 
6. 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 novembre de 2018. 
7. 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 
novembre de 2018. 
8. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consorci de Tractament de Residus 
Sòlids Urbans del Maresme, corresponent al mes de novembre de 2018. 
9. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consell Comarcal del Maresme pels 
serveis prestats pel tècnic de salut, corresponent als mesos d’octubre i novembre de 
2018. 
10. Adjudicació a l’empresa “Vialitat i Serveis, S.L.U.”, del contracte menor per a les 
obres de la nova pavimentació a la Riereta de Premià de Dalt. 
11. Adjudicació al Sr. Ivan Sánchez Hernández, del contracte menor per a les obres per 
ressituar la tanca que dóna front a la carretera dels Sis Pobles de la zona esportiva 
coneguda com a la Poma Bikepark. 
12. Adjudicació a l’empresa “Servicios y Equipamientos Urbanos, S.L.U.”, del contracte 
menor per al subministrament de jocs infantils al Parc de Can Vilar de Premià de Dalt. 



 

13. Adjudicació a l’empresa “Infraestructures Coser, S.L.”, del contracte menor per a 
les obres de reparació i millora de les voreres i aparcament del carrer Besòs de Premià 
de Dalt. 
14. Adjudicació a l’empresa “Plamar del Maresme, S.L.”, del contracte menor per al 
subministrament d’aparells biosaludables i gimnàstica a la zona de Can Vilar de Premià 
de Dalt. 
15. Adjudicació a l’empresa “Juegos Infantiles Mompark, S.L.”, del contracte menor per 
les obres d’arranjament del pàrquing provisional i el muntatge de diferents jocs a la 
zona de Can Vilar de Premià de Dalt. 
16. Adjudicació a l’empresa “Obres i Serveis Lauren, S.L.”, del contracte menor per a la 
reparació puntual del paviment amb aglomerat asfàltic a diferents carrers de Premià 
de Dalt. 
17. Adjudicació a l’empresa “Asfaltos Augusta, S.L.”, del contracte menor per a les 
obres de pavimentació amb aglomerat asfàltic a diferents carrers sencers de Premià de 
Dalt. 
18. 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 
novembre de 2018. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
I sense més temes a tractar, essent les 14 hores, el senyor Alcalde, dona 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 
 


