
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
NÚMERO:  15/2019 

CARÀCTER:  Extraordinària 

DATA: 26/07/2019  

HORARI:  de 15h a 15’30 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 

 
 

COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS 

1. Aprovació de la segona pròrroga del contracte subscrit amb l'empresa "Sistemas de 
Oficina del Maresme, S.A", per al subministrament de 5 màquines multifunció. 

2. Adhesió de l'Ajuntament de Premià de Dalt a l'aprovació de la pròrroga de la 
contractació de serveis de telecomunicacions centralitzada a través del Consell Comarcal 
del Maresme. 

 

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

3. Atorgament al Sr. Lluís Moya Sala en representació de l'empresa "BcnSol 2006, S.L.", de 
la llicència de legalització de les obres de reforma i ampliació de l'habitatge situat al carrer 
Cant dels Ocells, 1, de Premià de Dalt. 

4. Aprovació de les fiances dipositades pel Sr. Carlos Sánchez Valverde en representació de 
l'empresa "Construcciones Maresme Premià de Dalt, S.L.", de les obres situades al carrer 
Camí de Santa Anna, núm. 2. 

 

ECONOMIA 

5. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 22 de juliol de 2019, de convalidació i 
aprovació de la relació de factures núm. 38/2019. 

6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 22 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 39/2019. 

7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 22 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 40/2019. 

8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de juliol de 2019, d'aprovació de la 
relació de factures núm. 42/2019. 

 

OCUPACIÓ 

9. Aprovació del projecte de "Suport a l'Ocupació Juvenil de Premià de Dalt", consistent en 
la realització de tres contractacions en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de 
Garantia Juvenil en el marc de la convocatòria per a l'any 2019. 



 

 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

10. Acceptació de la subvenció atorgada pel servei de convivència, diversitat i participació 
ciutadana de la Diputació de Barcelona, en el marc del catàleg de serveis 2019 pel 
finançament del "Procés Participatiu Jove". 

 

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 

11. Aprovació de la jubilació parcial del Sr. Samuel Querol Cuartero i contractació del Sr. 
José Oriol Riera Comas en contracte de relleu, com a peó de serveis. 

12. Aprovació de la variació de la dedicació dels professors de l'Escola de Música i de l'Aula 
de Dansa per adaptar-la al curs escolar 2019-2020. 

 

SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ 

13. Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Victoria 
Mercedes Cerezo Bas. 

14. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de juliol de 2019, relatiu a l'aprovació 
de la modificació del contracte de les obres de formació de la base rígida del camp 2 i de la 
substitució de la gespa artificial dels camps 1 i 2. 

15. Donar compte del Decret de data 23 de juliol de 2019, relatiu a la correcció d'una 
errada material en el Plec de Clàusules Administratives de la contractació de l'enllumenat 
del Bike Parc La Poma. 

 

 
 
 
I sense més temes a tractar, essent les 15’30 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 
 

 


