
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
 
NÚMERO:  12/2019 

CARÀCTER:  Extraordinària 

DATA: 07/06/2019  

HORARI:  de 13’30h a 14’30 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 
Ginés Marín Marín                                                            Regidor 

  
  
Excusen la seva absència: 
 
Josep Triadó i Bergés                                                    Alcalde 
Inmaculada Fernández Martínez                          Regidora 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 
 
 



 

 
ORDRE DEL DIA 

 
ACTIVITATS 

1. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de juny de 2019, relatiu a la conformitat 
per a la reobertura anual del Parc Aquàtic "Illa Fantasia". 

 

ARXIU 

2. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc del 
catàleg de Serveis 2019, per a l'actuació Beca d'auxiliar d'Arxiu. 

 

BENESTAR I FAMÍLIA 

3. Acceptació del finançament rebut de la Diputació de Barcelona en l'àmbit de dones i 
LGTBI. 

4. Aprovació de la reducció de la quota d'escola bressol del mes de juliol a diversos 
alumnes. 

5. Acceptació del finançament per a l'atenció psicològica a dones i fills/es en situació de 
violències masclistes. 

6. Acceptació de la subvenció corresponent al Programa d'Arranjament d'Habitatges de la 
Diputació de Barcelona. 

7. Aprovació de la despesa corresponent al Servei anual de Teleassistència domiciliària. 

 

CULTURA/ARTS ESCÈNIQUES 

8. Allibertament dels imports de la previsió de despeses corresponents a la celebració del 
Festival Internacional DAMES màgiques. 

 

CULTURA/ENTITATS 

9. Alliberament dels imports de la previsió de despeses corresponents a la celebració de la 
Missa Rociera 2019. 

10. Aprovació de la subvenció atorgada als Geganters de Premià de Dalt per a l'exercici 
2019. 

11. Aprovació de l'atorgament de subvencions dins l'àmbit de Cultura, per a l'exercici 



 

 
2019. 

 

ENSENYAMENT 

12. Aprovació de l'atorgament de subvencions en l'àmbit d'Ensenyament, per a l'exercici 
2019. 

13. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’escola Santa Anna de Premià 
de Dalt, per a l'exercici 2018. 

14. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’escola Marià Manent, per a 
l'exercici 2018. 

 

FESTES 

15. Aprovació de l'atorgament de la subvenció a l'Associació de veïns del Barri Santa 
Maria, Santa Anna-Tió, per a l'exercici 2019. 

16. Aprovació de l'atorgament de la subvenció a l'Associació de veïns del Barri del Remei, 
per a l'exercici 2019. 

 

HISENDA 

17. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 6/2019. 

18. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de maig de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 15/2019. 

19. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de maig de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 16/2019. 

 

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

20. Acceptació de la subvenció atorgada per l'Oficina tècnica de prevenció municipal 
d'incendis forestals i desenvolupament agrari de la Diputació de Barcelona, per a l'actuació 
"Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI)". 

 

OBRES I VIA PÚBLICA 

21. Proposta estimatòria de la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Teresa Riera 



 

 
Pujol. 

22. Aprovació de la pròrroga de les obres de construcció d'una sala polivalent a l'entorn de 
l'equipament de l'escola Santa Anna, de Premià de Dalt. 

23. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, destinada a 
finançar la rehabilitació de la instal·lació esportiva la Poma Bike Park de Premià de Dalt. 

24. Aprovació del retorn de les fiances dipositades pel Sr. Alfonso Cabezas Peña, com a 
garantia de les obres efectuades al carrer Serra del Cadi, núm. 6-8 de Premià de Dalt. 

25. Denegació del retorn de la garantia dipositada per l'empresa "CONGIFE, S.L.", per 
l'adjudicació de les obres obres d'arranjament i construcció d'un nou foampit i resit al BTT 
La Poma, de Premià de Dalt. 

 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 

26. Contractació laboral temporal de la Sra. Neus Cortada Morales com a educadora 
infantil. 

27. Donar compte del decret d'Alcaldia de data 30 de maig de 2019, relatiu a l'ampliació 
de la jornada laboral de la Sra. Maria Teresa Pallarés Ramírez. 

28. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de juny de 2019, relatiu al nomenament 
del Sr. Oscar Rodríguez Fontseca com agent de policia en règim de funcionari interí. 

29. Contractació de dos peons de zona esportiva dins el "Programa Complementari de 
Millora d’ocupabilitat 2019-2020", subvencionat per la Diputació de Barcelona. 

 

PLA DE BARRIS 

30. Aprovació de la pròrroga de les obres d'urbanització dels accessos al barri de Santa 
Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres del Camí del Mig, adjudicat a l'empresa 
"Tecyr Construcciones y Reparaciones, S.A." 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

31. Acceptació de l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa 
Complementari de Millora de l’Ocupabilitat 2019 (2a edició). 

32. Aprovació de la justificació de la subvenció del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació 
de 2018, atorgada a l'empresa "Nosolostand, S.L." 



 

 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) 

33. Adjudicació a l'empresa "SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A. (SEMIC)" del contracte 
de subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d'actes, i el 
seu manteniment, a través de l'acord marc de l'ACM. 

 

TURISME I PROMOCIÓ DE LA VILA 

34. Adjudicació del contracte menor de subministraments a l'empresa "TST So i Llums , 
SCP", pel subministrament i control de l’equip de so i llum en el marc de l’UlissesFest 2019. 

I sense més temes a tractar, essent les 14’30 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 
 

 


