
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
 
NÚMERO:  8/2019 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 15/04/2019  

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 núm. 7). 

2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

 

BENESTAR I FAMÍLIA 

3. Aprovació de la reducció de la quota de l'escola bressol a una alumna. 

4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i 
l'Ajuntament de Premià de Dalt per al seguiment social del reallotjament de les famílies 
amb recursos molt limitats i/o provinents de demanda de les administracions locals. 

 

COMERÇ I CONSUM 

5. Autorització a la Sra. Francisca Compte Sararols, per a dur a terme la transmissió de la 
parada del mercat municipal de la qual és titular, a favor de la Sra. Gemma Martí Ninet. 

 

CULTURA/ENTITATS 

6. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a "l'Associació Cultural i Recreativa 
Carnestoltes", de l'exercici 2018. 

7. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada als "Geganters de Premià de Dalt", 
de l'exercici 2018. 

8. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la "Societat Cultural Sant Jaume", 
de l'exercici 2018. 

9. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la "Coral Primiliana de Veus 
Femenines", de l'exercici 2018. 

 

EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 

10. Aprovació de les justificacions corresponents a les subvencions concedides dins del Pla 
Municipal de Foment de l’Autoocupació 2018. 

 



 

 

 

FESTES 

11. Aprovació de la justificació atorgada a "l'Associació de Veïns del Barri del Remei", de 
l'exercici 2018. 

 

JOVENTUT 

12. Aprovació de les bases per a la realització del sorteig per a les inscripcions de l'Estiu 
Jove 2019. 

 

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

13. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona dins l'àrea de Medi 
Ambient. 

 

OBRES I VIA PÚBLICA 

14. Estimar la sol·licitud de desistiment presentada pel Sr. David Sainz Viladecans en 
representació de l’empresa "AD Promocions Immobiliàries Vidapromocasa S.L.",  de la 
llicència d’obres majors per a la construcció de 4 habitatges aïllats i reforma i ampliació 
d’un habitatge existent, situades a la carretera d’Enllaç, número 21, de Premià de Dalt. 

15. Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. David Sainz Viladecans en representació de la 
Sra. Nana Lipartiliani, sobre el càlcul del PEM de les obres situades al carrer Torras i Bages, 
45-47, de Premià de Dalt. 

16. Aprovació de la llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge aïllat amb piscina 
al solar situat al carrer Ricard Sagué, núm. 2 de Premià de Dalt, presentada pel Sr. Ken 
Libens. 

17. Aprovació de la llicència d’obres majors per a la rehabilitació de la nau industrial sense 
ús al solar situat al carrer Ponent número 2 de Premià de Dalt, presentada per l'empresa 
"PACKPERSON 2012 MAN S.L.". 

18. Atorgament a la Sra. Rosa Lozano Duran, de la llicència municipal per a la reforma 
interior i substitució de la coberta de l'habitatge situat al carrer Llarg, 8, de Premià de Dalt. 

19. Correcció de l'errada material de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en data 
1 d’abril de 2019, relatiu a l’aprovació de la llicència d’obres majors per a la rehabilitació 
d’un habitatge entre mitgeres situat al carrer Llarg, núm. 18, de Premià de Dalt. 

20. Denegació de la llicència d’obres majors per a la construcció d’un garatge en 
substitució de terres a la finca situada al carrer Cant dels Ocells número 1 de Premià de 



 

 

 

Dalt, presentada pel Sr. Luis Moya Sala en representació del Sr. Lorenzo Prats Manach. 

21. Atorgament a la Comunitat de Propietaris de l'Avinguda Ramon y Cajal número 18 de 
Premià de Dalt, de la llicència d'obres majors per a l'arranjament de les deficiències de 
l'edifici plurihabitatges. 

22. Denegació de la pròrroga del termini d'acabament de les obres de la Riera de Sant 
Pere, número 109 de Premià de Dalt, presentada per la Sra. Patricia Garrido Romero. 

23. Acceptació de la cessió efectuada pel Sr. José Conti Maqueda, dels terrenys dels vials i 
zona verda del sector del polígon d'actuació 5: Vallmar-La Cisa, a favor de l'Ajuntament de 
Premià de Dalt. 

 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 

24. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de març de 2019, relatiu a l'aprovació 
de les bases i la convocatòria del procés de selecció de dos peons de zona esportiva. 

25. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 d'abril de 2019, relatiu a l'aprovació de 
les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en 
règim de funcionari de carrera i pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça vacant 
de Tècnic/a d'Administració Especial Intervenció, i per a la creació d'una borsa de treball. 

26. Aprovació de les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en 
règim laboral temporal i pel sistema de concurs de mèrits lliure, de personal en el marc del 
projecte de Treball als Barris 2018, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. 

27. Aprovació de les bases i la convocatòria de provisió, en règim de funcionari de carrera i 
pel sistema de concurs restringit, d'un lloc de treball de cap de serveis tècnics i 
coordinador/a de plans estratègics. 

28. Transformació del contracte laboral d'interinitat subscrit amb la Sra. Anna García 
Gotarra, en un contracte indefinit, i constitució d'una borsa de treball d'educadors/es 
socials. 

 

PLA DE BARRIS 

29. Anul·lació dels  convenis  de col·laboració per a pràctiques en empreses del curs d’ 
Ajudant de cambrer/a,  signat amb les empreses "Sant Jaume Societat de Restauració i 
Activitats Esportives, S.L." i "Hort Gestió SLU". 

30. Adjudicació a l'empresa "Tecyr Construcciones y Reparaciones, S.A.", del contracte 
menor de l'obra d'asfaltat del Torrent Fontsana a l'entorn de la Plaça del Mil·lenari de 
Premià de Dalt. 



 

 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

31. Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona del fons de 
prestació relativa al recurs econòmic "Els serveis locals d'ocupació que utilitzen Plataforma 
Telemàtica Xaloc", corresponent a les actuacions realitzades a la plataforma l'any 2018. 

 

TURISME I PROMOCIÓ DE LA VILA 

32. Adjudicació a l'empresa "Pascual Arts Music, SLU", del contracte menor de serveis per 
a la realització d'un concert dins el marc de l'Ulisses Fest 2019. 

 

PRECS I PREGUNTES 
 

 

URGÈNCIES 

 

1. Aprovació de la previsió de despeses corresponents a la celebració de l’Aplec de la Cisa 
2019. 

2. Adjudicació a l’empresa “Tata Inti SCCL”, del contracte menor de serveis per a la 
realització de tallers durant el festival Divertit. 

3. Atorgament a la Sra. Gloria Ramon Just, de la llicència d’ocupació del domini públic al 
pavelló poliesportiu per a la prestació del servei de bar durant el festival Divertit. 

4. Aprovació de l’Annex del Pla d’Autoprotecció per a la celebració del festival infantil 
Divertit 2019. 

5. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de veïns del barri 
Santa Maria-Santa Anna Tió per a l’any 2018. 

6. Aprovació inicial del Pla Especial per a l’ampliació de l’escola Betlem de Premià de Dalt.  

7. Suspensió de l’atorgament de la llicència d’obres majors atorgada al Sr. Oscar Pisonero 
Blasco en representació dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la instal·lació de dos mòduls 
prefabricats a l’Institut Valerià Pujol de Premià de Dalt. 

8. Acceptació de la cessió efectuada pel Sr. José Manuel Aguilar Borràs, dels terrenys 



 

 

 

destinats a vial i inscripció registral de la finca resultant, en l’àmbit del carrer del Parc 
Güell, 21 a 25, de Premià de Dalt.  

9. Rectificació de l’acord de Junta de Govern Local de data 18 de març de 2019, relatiu a 
l’aprovació de la llicència de parcel·lació del solar situat a la carretera d’Enllaç, 21, de 
Premià de Dalt. 

10. Adjudicació a l’empresa “Electricitat Boquet, S.L.”, del contracte menor de servei per a 
realitzar les reparacions vàries de manteniment de l’enllumenat públic de Premià de Dalt. 

 

 
 
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 
 


