
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
 
NÚMERO:  2/2019 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 21/01/2019  

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 les actes de les sessions anteriors (actes número 25 i 1). 
 
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
3.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de desembre de 2018, relatiu a 
l'adjudicació a l'empresa "Cultius el Rocar, S.L.", del contracte menor de subministrament 
de plantes pel parc Jordi Pujol. 

4.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de gener de 2019, relatiu a la 
contractació de la Sra. Judith Martínez Vila com auxiliar de ludoteca en substitució de la 
Sra. Marta Vendrell Carbó. 

5.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de desembre de 2018, relatiu a 
l'adjudicació definitiva a l'empresa "Obres i Serveis Lauren, S.L.", del contracte 
d'arranjament de la coberta transitable de l'equipament municipal destinat a aparcament 
del barri del Remei de Premià de Dalt. 

6.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de desembre de 2018, relatiu a 
l'adjudicació definitiva a l'empresa "CPM, Construcciones, Pintura y Mantenimiento, SAU", 
del contracte de la redacció del projecte d'obres i del projecte d'activitats, la direcció de 
l'obra, coordinació de la seguretat i salut, control de qualitat, fabricació, subministrament i 
muntatge dels mòduls del Bike Park de Premià de Dalt, així com de l'execució de l'obra 
civil. 

 

COMUNICACIÓ, GOVERN OBERT I TRANSPARÈNCIA  

7.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació de la producció de serveis 
audiovisual i en línia. 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 

8.- Aprovació del retorn de les fiances dipositades pel Sr. Marc Agell Boadella, de les obres  
situades a la Travessia del Ramal número 10, de Premià de Dalt. 

9.- Aprovació del retorn de les fiances dipositades pel Sr. Manuel Gómez Penco en 



 

 
representació del Sr. Antony James Savill, com a garantia de les obres efectuades a la 
Ronda Montserrat número 18, de Premià de Dalt. 

10.- Atorgament a la Sra. Isabel Fargas Duarry en representació de l'empresa "LIFE-
XPLORERS, S.L.", de la llicència d'obres de reforma i ampliació d'un habitatge adossat amb 
piscina al solar situat a la carretera de Premià de Mar número 95, de Premià de Dalt. 

 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 

11.- Contractació de la Sra. Carolina Castaño Marcos com auxiliar de ludoteca. 

 

PLA DE BARRIS 

12.- Adjudicació al Sr. Alex Mitjà Sánchez, del contracte menor de serveis per a 
desenvolupar el programa "Teatre al barri", en l'àmbit del projecte del Pla de Barris. 

13.- Adjudicació a la Sra. Norma Ros Hamerstehl, del contracte menor de serveis per a la 
realització del programa de classes d'expressió corporal i treball vocal a la Coral del Barri. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

URGÈNCIES 

1.- Adjudicació a l’empresa “Ketevi Cruzando Medios, S.L.”, del contracte menor de 
serveis per a l’organització d’una sessió de capacitació empresarial i networking. 

2.- Aprovació de l’inici del procediment de contractació del servei de seguretat privada i 
protecció ciutadana. 

3.- Rectificació de l’acord segon adoptat en la Junta de Govern Local de data 21 de 
desembre de 2018. 

4.- Aprovació de l’inici de l’expedient de contractació de les obres d’ampliació del pavelló 
municipal. 

5.- Aprovació de la certificació núm. 6 i liquidació de les obres d’adequació de la Plaça del 
Mil·lenari, presentada per l’empresa “Eurocatalana Obres i Serveis, S.L.”. 



 

 
6.- Acceptació dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa 
Complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020. 

7.- Adjudicació a la Sra. Maria Teresa Sánchez Calvo, del contracte menor de serveis per a 
desenvolupar l’assessorament i la gestió de projectes de promoció de la vila. 

 

 
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 


