
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
 
NÚMERO:  4/2019 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 18/02/2019  

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. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 

COMERÇ I CONSUM 

2. Aprovació de les bases reguladores, la inscripció i la participació a la Fira de la Cisa 
2019. 

 

CULTURA/ENTITATS 

3. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de la 
Cultura per a l'exercici 2019. 

 

DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ 

4. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de 
Desenvolupament i Cooperació, corresponent a l'exercici 2019. 

 

EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 

5. Aprovació de la justificació corresponent a la subvenció concedida a la Sra. Elena 
Garre Aguado, dins el Pla Municipal de Foment de l'Autoocupació de 2018. 

 

6. Aprovació de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions del Pla de Foment 
de l'Autoocupació de l'any 2019. 

 

ENSENYAMENT 

7. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de les subvencions en l’àmbit 
d’ensenyament  per a l’exercici 2019. 



 

 

 

ESPORTS 

8. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit d'esports 
per a l'exercici 2019. 

 

GOVERNACIÓ 

9. Adjudicació a l'empresa "Dextron", del contracte menor per a la compra d'un 
etilòmetre per a la Policia Local de Premià de Dalt. 

 

HISENDA 

10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de desembre de 2018 d'aprovació 
de la relació de factures núm. 68/2018. 

 

11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 21 de gener de 2019 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 69/2018. 

 

12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de gener de 2019 d'aprovació de la 
relació de factures núm. 70/2018. 

 

MEDI AMBIENT 

13. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 27 de desembre de 2018, relatiu a 
l’adjudicació del contracte menor de serveis al Sr. Emilio Arcas Leon per a la 
remodelació al Parc Jordi Pujol. 

 

OBRES I VIA PÚBLICA 

14. Aprovació de la llicència d’obres per a la legalització de l’ampliació en planta 
primera de l’habitatge unifamiliar adossat situat al carrer Rafael Ramos, núm. 28 
de Premià de Dalt, presentada pel Sr. Ferran Saez Bosch. 

 

15. Aprovació de la llicència d’obres per al canvi d'ús de local a habitatge i ampliació i 



 

 

 

reforma interior entre mitgeres a l’Avinguda Sant Pere, número 28 B, presentada 
pel Sr. Erik Bull Calvo. 

 

16. Aprovació de la llicència d'obres per a la construcció d’un habitatge aïllat amb 
piscina al solar situat al carrer Bosc d’en Sagué, número 13 de Premià de Dalt, 
presentada per la Sra. Veronica Anton Mitropulos. 

 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 

17. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Alfonso Jesús Lloret González 
contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018 pel 
qual se'l nomena agent de policia en règim de funcionari de carrera. 

 

18. Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2019. 

 

PLA DE BARRIS 

19. Renúncia en concepte de la diferència entre l’import atorgat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya i la despesa subvencionable executada per l’Ajuntament de Premià 
de Dalt, del programa de Treball als Barris 2017. 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

20. Aprovació de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions del “Pla 3000. Pla 
Municipal de Foment de l’Ocupació any 2019”. 

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
URGÈNCIES 
 
 
1. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de 
Desenvolupament i Cooperació, corresponent a l'exercici 2019. 
 



 

 

 

2. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 2/2019. 
 
3. Aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal i pel sistema de concurs 
oposició, d’un/a dinamitzador/a social per donar suport i continuïtat a les activitats 
iniciades dins el projecte del Pla de Barris.  
 
4. Aprovació de la certificació núm. 1 de les obres de construcció d’una sala polivalent a 
l’entorn de l’equipament de l’escola Santa Anna, presentada per l’empresa 
“Construcciones Josep Maria Miró, S.L.”. 
 
5. Aprovació de la certificació núm. 2 de les obres de construcció d’una sala polivalent a 
l’entorn de l’equipament de l’escola Santa Anna, presentada per l’empresa 
“Construcciones Josep Maria Miró, S.L.”.  
 
6. Aprovació de la certificació núm. 5 i última de les obres d’urbanització del carrer Cisa, 
tram 1, fase 1, etapa B, comprès entre el Torrent Pau Manent i el carrer Sant Josep, 
presentada per l’empresa “Hidráulica y Obras, S.A.”. 
 
7. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a la instal·lació de mòduls prefabricats 
per a l’equipament de serveis pel Bike Park de Premià de Dalt. 
 
8. Aprovació de la certificació núm. 6 de les obres d’urbanització del carrer Mossen Jacint 
Verdaguer, presentada per l’empresa “Voracys, S.L.”. 
 
9. Aprovació de la liquidació de les obres d’urbanització del carrer Mossen Jacint 
Verdaguer, presentada per l’empresa “Voracys, S.L.”. 
 

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 


