
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
NÚMERO:  2/2020 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 27/01/2020  

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. 1). 

2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

 

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

3.- Aprovació del retorn de la fiança dipositada pel Sr. Pedro Antonio Jara Ramos, de les 
obres situades a la Plaça Vista Alegre, número 3 de Premià de Dalt. 

 

ECONOMIA 

4.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 10 de desembre de 2019, relatiu a 
l'aprovació de la modificació de pressupost núm. 13/2019. 

5.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 19 de desembre de 2019, relatiu a 
l'aprovació de la modificació de pressupost núm. 15/2019. 

 

EDUCACIÓ 

6.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit d'educació 
per a l'exercici 2020. 

 

ESPORTS 

7.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit d'esports per 
a l'exercici 2020. 

 

OCUPACIÓ 

8.- Finalització de l'expedient de revocació i acceptació de la revocació parcial de la 
subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya, corresponent a l'expedient 
16/FOAP/315/0144317 (Certificat de Professionalitat "Atenció Sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials). 

 



 
 
PLA DE BARRIS 

9.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 21 de gener de 2019, relatiu a l'adjudicació 
del contracte menor de serveis al Sr. Benjamí Conesa Alonso, per a dur a terme el projecte 
de microteatre al barri. 

 

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 

10.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 de gener de 2020, relatiu a l'ampliació 
de la jornada laboral del Sr. Vicenç Ferran Rabassa. 

11.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 27 de desembre de 2019, relatiu a les 
contractacions de tres persones en el marc de Treball als Barris 2019. 

 

SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ 

12.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 de desembre de 2019, relatiu a 
l'adjudicació al Sr. Joan Antoni Llopis Puigmartí del contracte menor de subministrament 
per a l'adquisició de dues calderes de compensació per a l'Escola Santa Anna de Premià de 
Dalt. 

13.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de desembre de 2019, relatiu a 
l'adjudicació del contracte menor d'obra per a les obres de millora de la instal·lació de 
fontaneria dels vestidors sota les grades del camp de futbol, al Sr. Francesc Vilardell 
García. 

14.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 19 de desembre de 2019, relatiu a 
l'adjudicació a l'empresa "Ecomag Infraestructures , S.L.U.", del contracte menor d'obra 
per a dur a terme les obres d'asfaltat del carrer Sant Jordi i altres de Premià de Dalt. 

15.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de desembre de 2019, relatiu a 
l'adjudicació a l'empresa "Coynsa 2000, S.L.", del contracte menor d'obra per a l'execució 
de les obres de construcció de la vorera esquerra de l'Avinguda Catalunya de Premià de 
Dalt. 

16.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 19 de desembre de 2019, relatiu a 
l'adjudicació a l'empresa "Eurocatalana Obres i Serveis, S.L.", del contracte menor d'obra 
per a realitzar les obres d'asfaltat dels carrers Can Mus, Sant Crist i Passatge Moreres i 
Cirerers de Premià de Dalt. 

17.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de desembre de 2019, relatiu a 
l'adjudicació a l'empresa "Bor Señalizaciones y Complementos, S.L.", del contracte menor 
d'obra per a les obres de pintura i senyalització horitzontal de Can Vilar i la Floresta. 

 



 
 
 

PRECS I PREGUNTES 

 

URGÈNCIES 

1.- Atorgament al Sr. Martí Ballart Torras en representació de CATSALUT, de la llicència 
d'obres per a la construcció d'un Centre d'Assistència Primària al solar situat al carrer 
Amèlia número 1 de Premià de Dalt. 

2.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva en el marc de les Bases reguladores pel Foment de 
l'Autoocupació “Pla 2.000. Pla municipal de foment de l’autoocupació any 2020”. 

3.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva en el marc de les Bases Reguladores pel Foment de l'Ocupació 
“Pla 3.000. Pla municipal de foment de l’ocupació any 2020". 

4.- Desistiment del procediment de contractació del servei de manteniment de les 
instal·lacions de protecció contra incendis, sistemes d'alarma i control d'accessos i intrusió 
dels edificis i instal·lacions públiques municipals. 

5. Adjudicació al centre d'estudis/formació Universitat de Navarra del contracte menor 
d'un estudi econòmic i proposta per a seguretat ciutadana i l'elaboració del llibre 
blanc/cas d'estudis sobre les òptimes solucions per a la seguretat ciutadana a 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 
 
 
 


