
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
 
NÚMERO:  3/2019 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 04/02/2019  

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 2). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
3. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 3 de desembre de 2018, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 65/2018. 

4. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 de desembre de 2018, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 66/2018. 

5. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de desembre de 2018, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 67/2018. 

 

COMERÇ I CONSUM 

6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 5 de desembre de 2018, relatiu a la 
rectificació de l´adjudicació de les parades de la Fira de Nadal 2018. 

 

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

7. Rectificació de l'acord segon de la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018, 
relatiu a l'adquisició de contenidors de reciclatge. 

8. Aprovació de la quota anual de participació al Consorci Parc Serralada Litoral. 

 

OBRES I VIA PÚBLICA 

9. Atorgament al Sr. Enrique Rubio Jordà, de la llicència de parcel·lació del solar situat al 
carrer Torras i Bages, núm. 27 de Premià de Dalt. 

10. Atorgament al Sr. Manel Pujolar Verges, en representació de l'empresa "Indan, S.L.", de 
la llicència d'obres per a la construcció de 4 habitatges adossats al solar situat al carrer Sant 
Josep número 14-18, de Premià de Dalt. 

11. Atorgament al Sr. Enric Gutiérrez Xivillé en representació de l'empresa "La Cisa 2007, 
SL", de la llicència d’obres per a la construcció de 10 habitatges adossats al solar situat al 
carrer Pere Cisa i Cisa, dels números senars 3 al 21 de Premià de Dalt. 



 

 
12. Atorgament al Sr. Cesar Rojo Vidal, de la llicència d’obres per a la construcció d’un edifici 
unihabitatge aïllat amb piscina a la Ronda Santiago Rusiñol, núm. 49 de Premià de Dalt. 

13. Acceptació de la renúncia del Sr. Juan Zafra Ruiz en representació de l'empresa 
"Construcciones Ruiz Maresme, S.L.", per l'encàrrec dels contractes menors d'obres per a la 
construcció de les noves sortides d'emergències de l'escola bressol Santa Anna i Cristòfol 
Ferrer. 

 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 

14. Contractació laboral temporal de la Sra. Montserrat Agnès López Ferrer com a 
educadora infantil. 

15. Contractació laboral temporal de la Sra. Montserrat Albets Reig com administrativa 
adscrita al departament de Treball Social. 

 

PATRIMONI 

16. Aprovació de l'autorització de la transmissió del dret d'ús de la plaça núm. 15 de 
l'aparcament de la Via Primília. 

 

PLA DE BARRIS 

17. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 18 de desembre de 2018, relatiu a 
l'atorgament del ajuts extraordinaris per a la rehabilitació dels edificis i de la instal.lació 
d'ascensors en els edificis privats en l´àmbit delimitat del Pla de Barris. 

18. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de desembre de 2018, relatiu a 
l'acceptació de la subvenció Treball als Barris 2018. 

19. Adjudicació al Sr. Francesc Font Serra, del contracte menor de serveis per a la realització 
del curs d'Ajudant de cambrer/a, en l´àmbit del projecte de Pla de Barris. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

URGÈNCIES 

1. Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a la 
prestació del servei d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme. 



 

 
2. Aprovació de la modificació de la clàusula 2.10) dels plecs de clàusules administratives 
particulars que regeixen la contractació del servei de seguretat privada i protecció 
ciutadana. 

3. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i 
l’Ajuntament de Teià per a l’impuls dels polígons d’activitat econòmica mitjançant el 
desenvolupament del recurs del catàleg de serveis 2019 “Polígons d’Activitat Econòmica” 
de la Diputació de Barcelona. 

4. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a l’impuls de la prospecció d’empreses mitjançant el 
desenvolupament del recurs del catàleg de serveis 2019 “Estructures bàsiques 
supramunicipals per als serveis locals d’ocupació” de la Diputació de Barcelona. 

 
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 
 
 
 


