
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
NÚMERO:  22/2019 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 18/11/2019  

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 Avila                               Regidor 
Marta Bosch Lafuente  Regidora 
Julián Giner Arroyo   Regidor 
Inmaculada Fernández Martínez        Regidora 
Ginés Marín Marín                                Regidor 
 
 
 
 
 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 
 
 



 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
ALCALDIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 21). 

2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
3. Atorgament a la Sra. Isabel Carol Gil, de la llicència d’obres per a la construcció d’un 
habitatge aïllat amb piscina al solar situat a la Carretera d’Enllaç, número 26, de Premià de 
Dalt. 
 
ECONOMIA I PROJECTES ESTRATÈGICS 
 
4. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 12 de novembre de 2019, relatiu a la 
modificació de pressupost núm. 12/2019. 
 
5. Aprovació de la liquidació de SOREA, S.A., corresponent a la concessió del servei 
municipal d'aigua potable del 2n trimestre de l'exercici 2019. 
 
 
EDUCACIÓ 
 
6. Aprovació de l'addenda econòmica al Conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Premià de Dalt, per al pla educatiu d'entorn per al curs 2019-
20. 
 
 
JOVENTUT 
 
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 7 de novembre de 2019, pel qual s'aprova el 
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Premià 
de Dalt per al finançament anual del Pla d'actuació municipal en Joventut. 
 
 
MOBILITAT 
 
8. Aprovació de la segona pròrroga del contracte adjudicat a l'empresa "GRUP LA PAU, 
SCCL", pel servei de bus-nit. 
 
 
 



 
 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
9.  Constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius. 
 
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2019, relatiu a la 
contractació de 3 joves en pràctiques, beneficiaris del programa de garantia juvenil. 
 
11. Nomenament com a funcionari de carrera, amb la categoria d'agent de policia local, 
del Sr. Jesús Perales Amengual. 
 
12. Constitució d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, i nomenament de tres 
funcionaris en pràctiques amb la categoria d'agent de Policia Local. 
 
 
OCUPACIÓ 
 
13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 25 d'octubre de 2019, relatiu a l'ampliació 
del termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés de selecció de tècnic 
de serveis econòmics. 
 
 
PROMOCIÓ DE LA VILA 
 
14. Acceptació del recurs material de la Diputació de Barcelona, que consisteix en el 
préstec de 13 carpes per la Fira infantil i de la Màgia del Nadal. 
 
 
SALUT 
 
15. Aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de 
Premià de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme per a la pròrroga del suport tècnic en 
matèria de salut pública. 
 
 
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ 
 
16. Correcció de l'errada material en l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 
1 d'abril de 2019, relatiu a l'adjudicació del contracte menor per a la col·locació d'un 
tancament d'alumini per un dels accessos posteriors de l'escola Santa Anna. 
 
17. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2019, relatiu a l'aprovació 
de la segona pròrroga de les obres de construcció d'una sala polivalent a l'entorn de 
l'equipament de l'escola Santa Anna de Premià de Dalt. 
 
 



 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
1. Aprovació de la reducció de quotes d'escola Bressol a diversos alumnes. 
 
2. Aprovació de la primera pròrroga del contracte del servei d'assistència tècnica 
d'informàtica i telecomunicacions, adjudicat al Sr. Pedro Obrero Roman. 
 
3. Adjudicació a l'empresa "AN CONNECT 05, S.L.", del contracte menor de servei per al 
manteniment anual de la xarxa de vídeo càmeres i equips de suport. 
 
4. Aprovació del retorn de la garantia definitiva constituida per l'empresa 
"EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.", amb motiu de les obres d'adequació de la Plaça 
del Mil·lenari de Premià de Dalt. 
 
5. Declarar com a desert el procediment de contractació de les obres d'enllumenat de la 
instal·lació esportiva La Poma Bike Park. 
 
 
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 


