
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
 
NÚMERO:  10/2019 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 13/05/2019  

HORARI:  de 19h a 20 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 
 
 
 
 
 
 
 
Mireia Boté Massagué, Secretària 
 
 
 



 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

 
ALCALDIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 9). 

2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

 

BENESTAR I FAMÍLIA 

3. Atorgament d'una subvenció  a la Parròquia Santa Maria de Premià de Mar per al 
projecte DISA-Premià 2019. 

4. Atorgament d'una subvenció a la Fundació Maresme per a l'exercici 2019. 

 

COMERÇ I CONSUM 

5. Acceptació de recursos tècnics de la Diputació de Barcelona en matèria de consum. 

 

DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ 

6. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació Assistencial Projecte 
Tabassaye, per a l'any 2018. 

 

ENSENYAMENT 

7. Aprovació del termini per a la presentació de sol·licituds per a la concessió d’ajuts 
individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de 
segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons 
públics per al curs 2019-2020, convocats pel Consell Comarcal del Maresme. 

8. Aprovació de les justificacions de les subvencions atorgades a les AMPA, corresponents 
a l'any 2018. 

 

ESPORTS 

9. Aprovació de les justificacions de les subvencions atorgades en l'àmbit d'esports 
corresponents a l'any 2018. 



 

 

 

FESTES 

10. Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per a Activitats 
Culturals de les Festes Majors per a l'any 2019. 

 

HISENDA 

11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 d'abril de 2019, d'aprovació de les 
liquidacions de La Pinassa corresponents al mes de març de 2019. 

12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 d'abril de 2019, d'aprovació de la relació 
de factures núm. 7/2019. 

13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 8 d'abril de 2019, d'aprovació de la relació 
de factures núm. 8/2019. 

14. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 11 d'abril de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 9/2019. 

15. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 25 d'abril de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 10/2019. 

16. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 8 de maig de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 11/2019. 

17. Aprovació de la liquidació presentada per l'empresa "Sorea, S.A.", corresponent al 4rt 
trimestre de l'any 2018. 

 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 

18. Deixar sense efectes el conveni de col·laboració subscrit amb l'Institut Obert de 
Catalunya per l'acolliment en pràctiques de la Sra. Esther Sánchez Navarro. 

19. Aprovació de les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la 
cobertura, en règim laboral fix i pel procés d'estabilització del personal temporal, de dues 
places vacants d'educadors/es infantils. 

20. Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a l'accés, en règim 
de funcionari de carrera i pel sistema de concurs oposició lliure, de tres places vacants 
d'agent de la Policia Local i per a la creació d'una borsa de treball. 

21. Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a l'accés d'una plaça 
d'agent de Policia Local, en règim de funcionari de carrera i pel sistema de concurs 
oposició de mobilitat horitzontal. 



 

 

 

PATRIMONI 

22. Aprovació de la revisió de preus del contracte d'arrendament del local situat a 
l'Avinguda Lleida, 37, baixos local 1ª. 

 

PLA DE BARRIS 

23. Aprovació de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per a la rehabilitació dels 
elements comuns dels edificis en el marc del projecte de Pla de Barris Santa Anna-Tió, per 
a l’exercici 2019. 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

24. Aprovació de les justificacions corresponents a les subvencions concedides dins del 
"Pla 3.000- Pla Municipal de Foment de l’Ocupació 2018". 

25. Renúncia de l’import de 708,21 Euros, despesa no executada  de la  subvenció 
concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la contractació en pràctiques de 
persones joves del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

26. Acceptació de la subvenció atorgada pel Servei Mercat de Treball de la Diputació de 
Barcelona, per l’actuació “Coaching individual i grupal per aturats majors de 45 anys per a 
l’èxit en la recerca de feina”. 

TURISME I PROMOCIÓ DE LA VILA 

27. Adjudicació del contracte menor de serveis a l'empresa "Tot Sona Records, S.L.", com a 
representant de l’artista “Dàmaris Gelabert”, per a la realització d’un concert el 21 de 
setembre d'enguany. 

 

PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
 
1. Aprovació de les justificacions de les subvencions atorgades en l’àmbit d’esports per a l’any 
2018. 
 
2. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 6/2019. 
 
3. Adjudicació a l’empresa “Via Augusta Obres i Serveis, SLU”, del contracte menor d’obres 
per a la nova xarxa de clavegueram que doni cobertura al mòdul prefabricat de serveis al Bike 
Park La Poma de Premià de Dalt. 
 



 

 

 

4. Rectificació de l'acord de Junta de Govern Local de data 1 d'abril de 2019, relatiu a 
l'adjudicació al Sr. Sabí Rom Serra, del contracte menor per a dur a terme els serveis de 
direcció d'execució d'obres, coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de 
l'ampliació del pavelló municipal. 
 
5. Ampliació de la jornada laboral al Sr. Vicens Ferran Rabassa. 
 
6. Resolució de l’expedient sancionador incoat contra el Sr. Fausto Ruiz Marchal. 
 
7. Acceptació de la subvenció atorgada per l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de 
Barcelona per l’actuació de l’UlissesFest. 
 
8. Aprovació de l’expedient corresponent a l’UlissesFest 2019. 
 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
I sense més temes a tractar, essent les 20 hores, el senyor Alcalde, dona 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 
Mireia Boté Massagué                      L’Alcalde, 
                                                                                              Josep Triadó Bergés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 


