
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
NÚMERO:  19/2019 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 07/10/2019  

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 
Marta Bosch Lafuente  Regidora 
Julián Giner Arroyo   Regidor 
 
 
Excusa la seva absència: 
 
Ramon Golart Avila                               Regidor 
 
 
 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 
 

 



 
 

ORDRE DEL DIA 

 

ALCALDIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 18). 

2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

3. Aprovació de l'ampliació del termini d'execució de les obres d'ampliació del pavelló 
poliesportiu de Premià de Dalt. 

 

CULTURA 

4. Acceptació de la subvenció atorgada per l'oficina de suport a la iniciativa cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'adquisició de llibres i diaris 
destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya. 

 

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

5. Atorgament al Sr. Salvador d’Horta Barbé Missé en representació del Sr. Cristopher 
Martin Wood, de la llicència d'obres per a la reforma integral d'un habitatge aïllat amb 
piscina al solar situat al carrer Joan Maragall número 1, de Premià de Dalt. 

 

PROMOCIÓ DE LA VILA 

6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 de juliol de 2019, relatiu a l'adjudicació 
de les parades de la mostra gastronòmica d'Ulisses Fest 2019. 

7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 13 d'agost de 2019, relatiu al lloguer de 15 
carpes per a la mostra gastronòmica d'Ulisses Fest 2019. 

 

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 

8. Aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió, en règim laboral fix i pel 
sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça vacant d'educador/a social a temps parcial. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 



 
 
 
URGÈNCIES 
 
1. Aprovació de les mesures alternatives a la sanció econòmica en l’Ordenança de Civisme.  
 
2. Aprovació de la reducció de la quota d’escola bressol a diversos alumnes. 
 
3. Aprovació de la tercera pròrroga del contracte de les obres d'urbanització dels accessos 
al barri Santa Anna de Premià de Dalt. 
 
 
 

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 

 


