
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 

Identificació de la sessió  

 

NÚMERO:         1/2019   
CARÀCTER:  Ordinària  
DATA:    07/01/2019 
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.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
2.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de desembre de 2018, relatiu a 
l'atorgament d'una subvenció a “l'Associació New Wave Percussion”.  
3.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de desembre de 2018, relatiu a 
l'atorgament d'una subvenció a “l'Associació Assistencial Projecte Tabassaye”.  
4.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de desembre de 2018, relatiu a 
l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i la Fundació 
Carulla.  
5.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 27 de desembre de 2018, relatiu a la 
contractació laboral temporal de personal per dur a terme les actuacions ocupacionals i 
professionals incloses en el projecte de treball als barris 2018.  
6.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de desembre de 2018, relatiu a 
l'adjudicació definitiva a l'empresa "Voracys, S.L.", del contracte de les obres de formació 
de la base rígida del camp 2 i de la substitució de la gespa artificial dels camps 1 i 2 
municipals de futbol.  
7.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de desembre de 2018, relatiu a 
l'adjudicació definitiva a l'empresa "Asfaltos Augusta, S.L.", del contracte de les obres de 
reparació del paviment de diversos carrers de Premià de Dalt.  
8.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de desembre de 2018, relatiu a 
l'adjudicació definitiva a l'empresa "Electricitat Boquet, S.L.", del contracte de les obres de 
reparació dels quadres de l'enllumenat públic de Premià de Dalt. 

 
URGÈNCIES 
1.- Atorgament a la Sra. Maria Dolors Coma Vila en representació de l’empresa “Moya 
Coma CB”, de la llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge aïllat amb piscina al 
solar situat al carrer Balmes número 9, 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 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 


