
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
 
NÚMERO:  11/2019 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 27/05/2019  

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 
 
 
Antonio López Martínez, Secretari accidental  
 



 

 
ORDRE DEL DIA 

 
ALCALDIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta número 10). 

2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

 

COMERÇ I CONSUM 

3. Acceptació de la subvenció atorgada pel Servei Comerç Urbà de la Diputació de 
Barcelona, per a  l’actuació “Impuls a la dinamització del comerç i les fires de 
Premià de Dalt”. 

4. Acceptació de  la subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg 
de Serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

 

CULTURA/ENTITATS 

5. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 9 de maig de 2019, relatiu a 
l'aprovació de la previsió de despeses de la Missa Rociera d'enguany. 

6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10 de maig de 2019, per a 
l'aprovació de la concessió a "Carns Laura&Joan" de la llicència d'ocupació del 
domini públic d'una part exterior del pavelló esportiu municipal, per a la prestació 
del servei de bar a la missa rociera d'enguany. 

7. Aprovació de les justificacions en l'àmbit de Cultura per a l'exercici 2018. 

 

ESPORTS 

8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 15 de maig de 2019, d'atorgament 
de les subvencions en l'àmbit d'esports per a l'exercici 2019. 

 

HISENDA 

9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 22 de maig de 2019, corresponent al 
reconeixement de les obligacions de La Pinassa del mes d'abril de 2019. 

10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 15 de maig de 2019, d'aprovació de 



 

 
la relació de factures núm. 12/2019. 

11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 15 de maig de 2019, d'aprovació de 
la relació de factures núm. 13/2019. 

12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 22 de maig de 2019, d'aprovació de 
la relació de factures núm. 14/2019. 

13. Aprovació de la liquidació presentada per "SOREA", corresponent al primer 
trimestre de l'any 2019. 

14. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Arquebisbat de 
Barcelona per a l'any 2018. 

 

OBRES I VIA PÚBLICA 

15. Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada per la Sra. 
Cristina Girona Madrid. 

16. Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. Jacinto 
Abellaneda Ferra. 

17. Aprovació del retorn de la garantia definitiva constituïda per l'empresa 
"IMESAPI, S.A.", amb motiu de les obres de reforma i ampliació de l'antic edifici 
consistorial i urbanització de la Plaça de la Vila, de Premià de Dalt. 

18. Aprovació del retorn de la garantia definitiva constituïda per l'empresa "CIVIL 
STONE, S.L." amb motiu de les obres de reforma i ampliació de l'antic edifici 
consistorial i urbanització de la Plaça de la Vila, de Premià de Dalt. 

19. Atorgament a la Sra. Victoria Louise Compton Carr, de la llicència municipal per 
a la reforma i ampliació de l'habitatge situat al carrer Pere Moles número 15, de 
Premià de Dalt. 

20. Atorgament al Sr. David Bellonch Xivillé, de la llicència municipal per a 
l’ampliació d’un habitatge aïllat amb piscina al solar situat al Carrer Torras i Bages, 
número 56 de Premià de Dalt. 

 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 

21. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de maig de 2019, relatiu a 
l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme i l'Ajuntament de Premià de Dalt, per tal de regular la prestació 
de la funció de Secretaria del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 
que serà exercida per la funcionària que ocupa la Secretaria de l'Ajuntament de 



 

 
Premià de Dalt. 

22. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 9 de maig de 2019, relatiu a 
l'aprovació de la pròrroga del contracte adjudicat a l'empresa "AXA SEGUROS 
GENERALES, S.A.", del servei d'una pòlissa d'assegurança a tot risc per pèrdues i 
danys a la flota de vehicles de l'Ajuntament de Premià de Dalt. 

23. Donar compte del decret d'Alcaldia de data 17 de maig de 2019, relatiu a 
l'autorització de la permuta sol·licitada pels Srs. Santiago González Lax i Juan Ángel 
Medina Ángel. 

24. Contractació de la Sra. Maria del Carme Bernárdez Casaus com a educadora 
social en substitució de la Sra. Esther Ortega García. 

25. Aprovació de la proposta de torns de vacances d'estiu de l'any 2019. 

26. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 de maig de 2019, relatiu a la 
constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves, en règim de 
funcionari interí. 

27. Donar compte a la Junta de Govern Local del decret de d'alcaldia de data 12 
d'abril de 2019 pel qual s'atorga la subvenció anual a l'Associació de la Gent Gran 
de Premià de Dalt per a l'exercici 2019 

 

PATRIMONI 

28. Aprovació de la revisió de preus del contracte d'arrendament del solar situat al 
carrer Cisa número 53, de Premià de Dalt. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

URGÈNCIES 

1. Acceptació de la subvenció del “Pacte d’Estat contra la violència de gènere, per a 
l’exercici 2018”. 

2. Acceptació de la subvenció corresponent al programa complementari per a la 
garantia del Benestar Social 2019. 

3. Acceptació de la subvenció atorgada pel Servei d’Acció Social de la Diputació de 
Barcelona, per a l’actuació “Finançament de l’àmbit de Benestar Social”. 

4. Aprovació de la concessió de subvencions en l’àmbit de Desenvolupament i 



 

 
Cooperació, corresponent a l’exercici 2019. 

  

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 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 
                                 El President, 
Antonio López Martínez                                                                          Marc Tintoré Serra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


