
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
NÚMERO:  13/2019 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 05/07/2019  

HORARI:  de 15h a 16 hores 

LLOC: Sala de Juntes de L’Ajuntament 

 
 
 
 
Assisteixen:  
 
Josep Triadó i Bergés   Alcalde 
Alejandro Costa Urigoitia  1r Tinent d’Alcalde 
Carles A. Medina Vilalta  2n Tinent d’Alcalde 
Josi Duran Cutillas   3a Tinent d’Alcalde 
Marc Tintoré i Serra   4t Tinent d’Alcalde 
Isabel Sola Ruiz   Regidora 
Ramon Golart Àvila   Regidor 
Marta Bosch Lafuente  Regidora 
Julián Giner Arroyo   Regidor 
 
 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 
 
 



 

 
ORDRE DEL DIA 

 
ALCALDIA 

1. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

 

COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS 

2. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de juny de 2019, relatiu a l'adjudicació 
a la Sra. Eulàlia Rodríguez Tió del contracte menor de serveis per dur a terme la 
redefinició del disseny i la maquetació de la revista municipal "La Pinassa". 

 

CULTURA 

3. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 3 de juliol de 2019, relatiu a l'atorgament 
d'una subvenció a la Coral Primiliana de Veus Femenines per a l'exercici 2019. 

4. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 1 de juliol de 2019, relatiu a l'atorgament 
d'una subvenció a la Societat Cultural Sant Jaume, per a l'exercici 2019. 

5. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 1 de juliol de 2019, relatiu a l'atorgament 
d'una subvenció a l'Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes per a l'exercici 2019. 

 

ECONOMIA 

6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de juny de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 17/2019. 

7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 12 de juny de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 18/2019. 

8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 18 de juny de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 19/2019 

9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 21 de juny de 2019, d'aprovació i 
convalidació de la relació de factures núm. 20/2019. 

10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 de juny de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 21/2019. 

11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 27 de juny de 2019, de reconeixement de 
les obligacions de La Pinassa corresponents al mes de maig 2019 i endarreriments de 



 

 
gener fins abril 2019. 

 

FESTES 

12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de juny de 2019, relatiu a l'aprovació 
del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i l'empresa "Saleón, 
S.A." per a la seva participació en la celebració de la festa major 2019. 

 

PROMOCIÓ DE LA VILA 

13. Modificació del lloc de l’actuació del grup musical “Els Catarres”, a la Plaça de 
l’Espolsada de Premià de Dalt, previst el 21 de setembre de 2019 en el marc de 
l’UlissesFest 2019. 

 

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 

14. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2019, relatiu al 
nomenament de la Sra. Sana Díaz Chiheb com agent de policia en règim de funcionària 
interina. 

15. Aprovació de la contractació laboral temporal de la Sra. Maria José Marín Rodríguez, 
com a dinamitzadora. 

 

SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ 

16. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de juny de 2019, relatiu a l'aprovació 
de la pròrroga del contracte de la redacció del projecte d'obres i del projecte d'activitats, 
la direcció de l'obra, la coordinació de seguretat i salut, el control de qualitat, la 
fabricació, subministrament i muntatge dels mòduls del nou equipament de serveis del 
Bike Park de Premià de Dalt, així com l'execució de l'obra civil necessària per a l'execució 
de l'obra i posta en funcionament. 

 

PRECS I PREGUNTES 

URGÈNCIES 
 

1. Aprovació de la reducció de quotes d’escola bressol i de menjador per al curs 2019-
2020. 



 

 
2. Aprovació de la modificació del contracte del servei d’impressió de la revista municipal 
La Pinassa. 

 
 

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
I sense més temes a tractar, essent les 16 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 
 
 


