
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
NÚMERO:  14/2019 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 22/07/2019  

HORARI:  de 18’30h a 19’30 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. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 13). 

2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

 

COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS 

3. Aprovació de la modificació del contracte del servei de repartiment de la revista La 
Pinassa. 

 

CULTURA 

4. Adjudicació a l'Associació Orquestra de Cambra Catalana del contracte menor de serveis 
per a l'actuació de l'Orquestra de Cambra Catalana el dia 27 de juliol de 2019, dins el marc 
del Festival de Música del Maresme. 

5. Acceptació de la subvenció atorgada per l'oficina de difusió artística de la Diputació de 
Barcelona en el marc del catàleg de serveis 2019, pel festival internacional "Dames 
Màgiques (DAMA)". 

6. Acceptació de la subvenció atorgada per la oficina de patrimoni cultural de la Diputació 
de Barcelona en el marc del catàleg de serveis 2019, pel suport econòmic per la producció 
de l'exposició "Dones, de la ruptura a l'actualitat". 

 

ECONOMIA 

7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 3 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
modificació de pressupost núm. 7/2019. 

8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2019, d'aprovació i 
convalidació de la relació de factures núm. 22/2019. 

9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2019, d'aprovació i 
convalidació de la relació de factures núm. 23/2019. 

10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 24/2019. 

11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2019, d'aprovació de la 



 

 
relació de factures núm. 25/2019. 

12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 26/2019. 

13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 27/2019. 

14. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2019, d'aprovació i 
convalidació de la relació de factures núm. 28/2019. 

15. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 29/2019. 

16. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 30/2019. 

17. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 31/2019. 

18. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 32/2019. 

19. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 16 de juliol de 2019, d'aprovació i 
convalidació de la relació de factures núm. 33/2019. 

20. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 16 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 34/2019. 

21. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 16 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 35/2019. 

22. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 16 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 36/2019. 

23. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 16 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 37/2019. 

 

EDUCACIÓ I INFÀNCIA 

24. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'INS Valerià Pujol, per a 
l'exercici 2018. 

25. Atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de l'escola Marià Manent 
per a l'exercici 2019. 

26. Atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de l'escola Santa Anna per a 



 

 
l'exercici 2019. 

27. Atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de l'INS Valerià Pujol per a 
l'exercici 2019. 

 

EMPRESA I CONEIXEMENT 

28. Aprovació de la modificació del contracte de gestió del servei "Club Emprèn", adjudicat 
a l'empresa Fundació Privada el Molí d'en Puigvert. 

 

JOVENTUT 

29. Atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor del Cau l'Espolsada per a 
l'exercici 2019. 

 

OCUPACIÓ 

30. Adjudicació al Sr. Francesc Gelida Latorre, del contracte menor de serveis per dur a 
terme el projecte de coaching per a la recerca de feina a majors de 45 anys. 

 

PLA DE BARRIS 

31. Aprovació de les justificacions corresponents als ajuts concedits per a la rehabilitació 
dels elements comuns dels edificis i la instal·lació d’ascensors en els edificis privats en 
l’àmbit del Pla de Barris de Premià de Dalt. 

 

PROMOCIÓ DE LA VILA 

32. Adjudicació a l'empresa "Kiloenergia Grups Electrògens i Servei, S.L.", del contracte 
menor de subministrament pel lloguer de dos grups electrògens, dos torres d'il·luminació, 
el projecte elèctric i el servei tècnic presencial necessaris per dur a terme la mostra 
gastronòmica i els concerts de l'UlissesFest 2019. 

33. Aprovació del canvi de titularitat de les parades lletra "G" i "H" del mercat municipal 
de Premià de Dalt, a la Sra. Gemma Martí Ninet. 

 

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 



 

 
34. Aprovació de les bases i de la convocatòria que han de regir el procés de selecció per a 
la contractació, en règim laboral temporal, d'un/a agent cívic dins el projecte de Treball als 
barris 2018. 

35. Acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya en concepte de 
funcionament del Jutjat de Pau durant l'any 2019. 

36. Donar  compte del Decret d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2019, relatiu a la 
modificació de les jornades laborals dels professors de l'escola municipal de música, per 
tal d'adaptar-les al curs escolar 2018-2019. 

37. Modificació del contracte laboral de la Sra. Carme Cristobal Ferran, com a tècnica mig 
de joventut. 

38. Modificació del contracte laboral de la Sra. Virginia Merlos Carrasco, com a tècnica 
superior d'ocupació. 

39. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 18 de juny de 2019, relatiu a la 
contractació de la Sra. Sandra Estevez Quevedo com a administrativa. 

 

SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ 

40. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2019, relatiu a la rectificació 
de l'error material en l'acord adoptat en la Junta de Govern Local extraordinària del 7 de 
juny de 2019. 

41. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 3 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
pròrroga del contracte de les obres de formació de la base rígida del camp 2 i de la 
substitució de la gespa artificial dels camps de futbol municipals de Premià de Dalt. 

42. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 3 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
segona pròrroga de les obres d'urbanització dels accessos al barri Santa Anna-Tió pel Camí 
del Mig, rotonda i voreres del Camí del Mig. 

43. Aprovació de l'inici del procediment de contractació de les obres d'enllumenat de la 
instal·lació esportiva La Poma Bike Parc, de Premià de Dalt. 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
1. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i el Consell 
Comarcal del Maresme, per a la redacción del Pla d’Autoprotecció (PAU) del Festival 
UlissesFest 2019. 
 



 

 
 

 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
I sense més temes a tractar, essent les 19’30 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 
 

 


