
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
NÚMERO:  23/2019 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 02/12/2019  

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. 22). 

2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

 

ACCIÓ SOCIAL 

3. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 31 d’octubre de 2019, relatiu a l’aprovació 
dels ajuts de menjador escolar a diversos alumnes de l'escola Marià Manent 
corresponents als mesos d'abril a juny de 2019. 

 

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

4. Atorgament a l'empresa "Projectes Immobiliaris Castellví, S.L.", de la llicència de 
parcel·lació del solar situat al Camí de la Costa número 30 de Premià de Dalt. 

5. Aprovació del retorn de la fiança dipositada pel Sr. Joan Xarrié Rexach, de les obres 
situades al carrer Cisa número 15 de Premià de Dalt. 

6. Aprovació del retorn de la fiança dipositada per la Comunitat de Propietaris de les obres 
situades a l’Avinguda Ramon i Cajal, número 18 de Premià de Dalt. 

7. Aprovació del retorn de la fiança dipositada pel Sr. José Oriol Estrada Cuxart, de les 
obres de legalització situades a la Riera de Sant Pere número 124 de Premià de Dalt. 

8. Atorgament a l'empresa "La Cisa 2007, S.L.", de la llicència de parcel·lació del solar 
situat al carrer Pere Cisa i Cisa número 03 a 07, 09 a 15 i 17 a 21 de Premià de Dalt. 

9. Atorgament a l'empresa "Tacar, S.L.", de la llicència d'obres de construcció d'una nau 
industrial al solar situat al carrer Migjorn, números 01-03 de Premià de Dalt. 

 

EDUCACIÓ 

10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 19 de novembre de 2019, relatiu a 
l'aprovació de la sol·licitud de subvenció pel finançament de l'escola de música municipal. 

 

 



 
 
ESPORTS 

11. Aprovació de la justificació corresponent a la subvenció concedida al Club de bàsquet 
de Premià de Dalt corresponent a l’any 2019. 

 

MEDI AMBIENT 

12. Adjudicació a l'empresa "Claudi Sentí Ruera", del contracte menor de subministrament 
de 50 contenidors de recollida de residus municipals. 

13. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Agrupació de Defensa Forestal 
corresponent a l'exercici 2019. 

 

PROMOCIÓ DE LA VILA 

14. Acceptació del recurs tècnic de la Diputació de Barcelona “Consolidació de la taula 
motora del comerç de Premià de Dalt”, en el marc del catàleg 2019. 

15. Acceptació dels recursos tècnics de la Diputació de Barcelona en matèria de consum 
"Activitats educatives en consum responsable". 

 

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 

16. Aprovació dels torns de vacances de Nadal de l'any 2019. 

17. Aprovació de les bases i la convocatòria d'una plaça vacant d'arquitecte/a tècnic/a, en 
règim de funcionari interí, i per a la creació d'una borsa de treball. 

18. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 25 de novembre de 2019, relatiu al 
nomenament del Sr. Abel Rojano Burguillos com agent de la policia local, en règim de 
funcionari en pràctiques. 

 

SALUT 

19. Aprovació de la clàusula addicional sisena del Conveni amb el Servei Català de la Salut i 
l'Ajuntament de Premià de Dalt. 

 

SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 

20. Incoació del procediment de contractació del servei de retirada de vehicles de la via 



 
 
pública. 

 

SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ 

21. Desestimació de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. Joaquim Garrido Ventejo. 

22. Desestimació de la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Noemi Subirats Vivas. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

URGÈNCIES 

1. Autorització de la jubilació parcial sol·licitada pel Sr. Samuel Querol Cuartero i 
formalització del preceptiu contracte de relleu amb el Sr. Jose Oriol Riera Comas. 

2. Denegació de la comissió de serveis sol·licitada pel Sr. Francisco Manuel Gálvez 
Rodríguez. 

3. Donar de baixa la quantitat de 9.075 Euros, corresponent a la mensualitat d’abril de 
2018 del contracte del servei de manteniment dels parcs i jardins municipals adjudicat a 
l’empresa “Ute Corma-Promojardí”. 

 
 
 
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 


