
 
 
 
ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  2/2021  

CARÀCTER: Ordinària  

DATA:   25/01/2021 

HORARI:  de 18’30h a 19’30h 

LLOC:   de forma telemàtica 

 

 

 
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. 
 
 
ACCIÓ SOCIAL 
 
3.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 29 de desembre de 2020, relatiu a la 
reducció de quota d'escola bressol a un alumne. 
 
 
CULTURA 
 
4.- Aprovació de la inscripció de l'entitat "Associació Art Primilia", al Registre d'Entitats i 
Associacions Locals. 
 
 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
5.- Aprovació del retorn de les fiances dipositades pel Sr. Jaume Rexach Comas, de les 
obres situades a la Travessia de la Plaça, núm. 5 de Premià de Dalt. 
 
6.- Aprovació del retorn de les fiances dipositades per la Sra. Nana Lipartiliani, de les obres 
situades al carrer Torras i Bages, número 45-47 de Premià de Dalt. 
 
 
ECONOMIA I PROJECTES ESTRATÈGICS 
 
7.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 3 de desembre de 2020, relatiu a la 
modificació de pressupost núm. 7/2020. 
 
8.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 15 de desembre de 2020, relatiu a la 
modificació de pressupost núm. 8/2020. 
 
9.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de desembre de 2020, relatiu a la 
modificació de pressupost núm. 9/2020. 
 
10.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de desembre de 2020, relatiu a la 
modificació de pressupost núm. 10/2020. 



 
 
EDUCACIÓ 
 
11.- Aprovació de la despesa del projecte "Tomando Conciencia School d'educació per a la 
salut", dirigit a l'alumnat de 5è de primària. 
 
 
EMPRESA I CONEIXEMENT 
 
12.- Acceptació de l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona per dur a terme el 
programa específic de Treball, Talent i Tecnologia. 
 
13.- Adjudicació del contracte menor de serveis a l'empresa "Ketevi Cruzando Medios, 
S.L", per dur a terme el projecte “Salvem les empreses de Premià de Dalt”. 
 
 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
14.- Aprovació de la transformació del contracte del Sr. Pere Gascon Vega. 
 
15.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de desembre de 2020, relatiu a 
l'aprovació del quadrant anual de la Policia Local per a l'exercici 2021 i la reassignació del 
personal en tres torns rotatius de treball en el quadrant anual per a l'exercici 2022. 
 
16.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de gener de 2021, relatiu a la jubilació 
anticipada de la Sra. Maria Rosa Serrat Burgos i de la denegació de l'ajuda per jubilació 
sol·licitada. 
 
17.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 29 de desembre de 2020, relatiu a la 
contractació del Sr. Víctor López Rodríguez com a peó de jardineria dins el projecte de 
Treball als Barris 2020. 
 
18.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 29 de desembre de 2020, relatiu a la 
contractació com auxiliar administrativa de la Sra. Carla Marco Llevat com a beneficiària 
del Programa de Garantía Juvenil. 
 
 
SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 
 
19.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 15 de gener de 2021, per a modificar la 
clàusula 40 del plec de clàusules administratives particulars del procediment de la 
contractació del servei de seguretat privada i protecció ciutadana de Premia de Dalt. 
 
 
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ 
 



 
 
20.- Aprovació de l'aval dipositat per l'empresa "Coynsa 2000, S.L", amb motiu de 
l'adjudicació definitiva de les obres d'urbanització del carrer Costa Brava i el carrer 
Penedès de Premià de Dalt. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
1.- Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per a la 
contractació de personal, en règim laboral temporal i pel sistema de concurs de mèrits 
lliure, en el marc del projecte de Treball als Barris 2020, subvencionat pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya. 
 
2.- Declaració, com a desert, del procediment de contractació del subministrament de 
planta arbustiva, vivaç i planta de flor de temporada que precisarà l’Ajuntament de 
Premià de Dalt. 
 

 
TOTS ELS PUNTS S’ACORDEN PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
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 


