
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
NÚMERO:  18/2019 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 23/09/2019  

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. 17). 

2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

a) Comunicat mèdic de baixa de data 12/09/2019, a nom de Tatiana Tuñon Fernández. 

b) Comunicat mèdic de confirmació de baixa número 5 de data 12/07/2019, i comunicat 
mèdic de confirmació de baixa número 6 de data 20/08/2019, a nom de David Goy 
Gotarra. 

c) Comunicat mèdic de confirmació de baixa número 2 de data 20/09/2019, a nom de 
Jordi Benito Moya. 

 

ECONOMIA I PROJECTES ESTRATÈGICS 

3. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 30 de juliol de 2019, relatiu a l'aprovació de 
la modificació de pressupost núm. 09/2019. 

 

ESPORTS 

4. Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en l’àmbit 
d’Esports. 

 

MEDI AMBIENT 

5. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 13 d'agost de 2019, relatiu a l'aprovació de 
l'autorització i disposició de la despesa corresponent a la liquidació econòmica presentada 
pel Consell Comarcal del Maresme, pel servei de recollida, atenció i acollida d'animals 
domèstics de l'any 2019. 

 

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 

6. Transformació dels contractes laborals d'interinitat en contractes fixos, subscrits amb 
les Sres. Eva Abad Muñoz i Maite Pérez Ezquerro. 

7. Contractació de la Sra. Pilar Carol Escala com a educadora infantil. 



 
 
8. Donar-nos per assabentats de la renúncia presentada per la Sra. Laura Caballero 
Vázquez, relativa a la seva contractació com a educadora infantil. 

9. Aprovació de la rectificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 2 de setembre 
de 2019, relatiu a l'error de transcripció detectat en la millora indicada en la contractació 
de mestra i educadores infantils. 

10. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Premià de Dalt a l’acord marc del servei 
d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions, de la segona pròrroga de l’acord 
marc del servei d’assegurances, del servei de mediació i de la pòlissa de responsabilitat 
civil patrimonial. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

URGÈNCIES 
 
 
1. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per a l’actuació 
“Esports per la inclusió social”.  
 
2. Adjudicació a Pablo Moreno Corbera, del contracte menor de serveis pel moviment de 
terres al bici parc la Poma. 
 
3. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona corresponent al 
finançament en l’àmbit de Joventut. 
 
4. Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en l’àrea de 
Medi Ambient. 
 
5. Contractació de la Sra. Montserrat Mansilla Martí, com a agent cívic. 
 
6. Contractació del Sr. Marc Pujol Bartres, com a peó de jardineria. 
 
7. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 11/2019. 
 
8. Ampliació de la jornada laboral del Sr. Vicente Ferran Rabassa. 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 

 


