
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

Identificació de la sessió 

 
NÚMERO:  6/2021 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 19/03/2021  

HORARI:  de 15’30h a 16’30 hores 

LLOC: de forma telemàtica 

 
 
 
Assisteixen:  
 
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 
 
 
Excusa la seva absència: 
 
Josep Triadó i Bergés      Alcalde 
 
 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 
 



 

 



 

 
ORDRE DEL DIA 

 
ALCALDIA 
  
1.- Aprovació de la modificació de la clàusula 3a del conveni signat amb la "Pinassa 
Promocions i Serveis, S.A", amb motiu de l'encàrrec de redacció del projecte, contractació 
de les obres i gestió de l'activitat econòmica "piscina municipal i serveis complementaris". 
 
2.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 5). 
 
3.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
4.- Atorgament al Sr. Francisco Javier Flaqué Menéndez, de la llicència per a la construcció 
d'un habitatge aïllat al solar situat al Camí de la Font número 11 de Premià de Dalt. 
 
5.- Atorgament al Sr. Enric Gutiérrez Xivillé, de la llicència d'obres per a la construcció d'un 
habitatge aïllat amb piscina al solar situat al Camí del Mas de la Cisa números 02-08 de 
Premià de Dalt. 
 
6.- Denegació de l'atorgament de l'aval presentat per la Sra. Beatriz de Barnola Brendle, de 
la garantia de les obres d’urbanització del Pla Parcial de la Cisa de Premià de Dalt. 
 
 
ECONOMIA I PROJECTES ESTRATÈGICS 
 
7.- Aprovació de la modificació de pressupost núm. 1/2021. 
 
 
GENT GRAN 
 
8.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de la Gent Gran per 
a l'exercici 2020. 
 
 
MEDI AMBIENT 
 
9.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació per la defensa i 
ajuda als animals "Els 400 gats". 



 

 
10.- Aprovació de la quota anual de participació al Consorci Parc Serralada Litoral. 
 
PROMOCIÓ DE LA VILA 
 
11.- Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a l’Associació del Nostre 
Comerç de Premià de Dalt. 
 
 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
12.- Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'exercici 2021. 
 
13.- Nomenament del Sr. Carlos Matallana Garrote com a funcionari en pràctiques, amb la 
categoria de caporal. 
 
14.- Constitució d'una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local, i nomenament 
de quatre agents interins de la Policia Local de l'Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
15.- Constitució d'una borsa de treball d'educadores infantils i contractació de la Sra. 
María Royo Andreu com a educadora infantil de les Escoles Bressol. 
 
16.- Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la cobertura, en règim de 
funcionari de carrera i pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça vacant de 
tècnic/a d'administració especial Intervenció i per a la creació d'una borsa de treball. 
 
17.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 12 de març de 2021, relatiu a l'aprovació 
de les bases i convocatòria que han de regir el procés selectiu per a la provisió, en règim 
de funcionari interí i pel sistema de concurs oposició, d'un lloc de treball de Tresoreria i 
per a la constitució d'una borsa de treball. 
 
 
SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 
 
18.- Aprovació de l'adjudicació definitiva a l'empresa "CLECE SEGURIDAD, SAU", del 
contracte de seguretat privada i protecció ciutadana. 
 
 
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ 
 
19.- Aprovació de l'inici de l'expedient de licitació de la concessió demanial per a la 
instal·lació, manteniment i explotació d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics. 



 

 

TOTS ELS PUNTS S’APROVEN PER UNANIMITAT 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
I sense més temes a tractar, essent les 16’30 hores, el senyor President, 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                                 El President 
                                                                                                         Alejandro Costa Urigoitia 
 


