
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  9/2021  
CARÀCTER: Ordinària  
DATA:   03/05/2021 
HORARI:  de 18’30h a 19’30h 
LLOC:   de forma telemàtica 
 
 
 
Assisteixen:  
 
Josep Triadó i Bergés     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: 
 
Alejandro Costa Urigoitia   1r Tinent d’Alcalde 
 
 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 
 
 
  
 
ORDRE DEL DIA 
 
ALCALDIA 
 



 

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 8). 
 
 
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
  
 
ACCIÓ SOCIAL  
 
3.- Inici del procediment de contractació del servei d'atenció psicològica per a nens/es 
víctimes de la violència masclista. 
 
4.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 d'abril de 2021, relatiu a l’adhesió 
de l’Ajuntament de Premià de Dalt a les bases per a la gestió i desenvolupament del 
programa “Servei local de teleassistència–anys 2021-2024 i successives pròrrogues". 
 
 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
5.- Atorgament a l'empresa "Inmobiliaria Mar, S.L.U.", de l'ampliació de la llicència 
d'obres majors per a l'adequació de l'entorn de l'edificació entre les parcel·les A i B del 
sector de can Verboom de Premià de Dalt. 
 
 
EDUCACIÓ 
 
6.- Aprovació de la tercera addenda al Conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Premià de Dalt, pel Pla de millora d'oportunitats 
educatives, dins el marc del Pla educatiu d'entorn del curs 2020-21. 
 
7.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per a l'actuació 
"Pla de Xoc d'equipaments responsables 2030". 
 
8.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, pel programa 
"Coneguem els nostres parcs". 
 
 
ESPORTS 
 
9.- Revocació de la subvenció atorgada a la Societat de Caçadors del Maresme, 
corresponent a l'any 2018. 
GENT GRAN 



 

 
10.- Atorgament de la subvenció anual a l'Associació de la Gent Gran de Premià de 
Dalt, per a l'exercici 2021. 
 
 
MEDI AMBIENT 
 
11.- Renúncia a l'assumpció de la presidència de la Mancomunitat de municipis de 
Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt, per a la prestació del servei de 
deixalleria. 
 
 
PROMOCIÓ DE LA VILA 
 
12.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona corresponent 
al fons de prestació “Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals”. 
 
13.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 d'abril de 2021, relatiu a 
l'adjudicació de les parades de l'Aplec de la Cisa. 
 
 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
14.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 d'abril de 2021, relatiu a la 
contractació de personal en el marc del projecte Treball als Barris 2020. 
 
15.- Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió, per lliure 
designació, del lloc de treball d’encarregat/da de la brigada municipal. 
 
16.- Rectificació de les bases reguladores del procés selectiu per a l'accés, en règim 
laboral fix i pel sistema de concurs lliure, d'una plaça vacant de director/a de ràdio, a 
temps parcial. 
 
17.- Rectificació de les bases reguladores del procés selectiu per a la creació d'una 
borsa de treball de tècnics/ques auxiliars de biblioteca. 
 
18.- Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió, per lliure 
designació, del lloc de treball de coordinador/a de les Escoles Bressol municipals. 
 
19.- Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió, per lliure 
designació, d'un/a director/a de l'Escola Municipal de Música. 
 



 

20.- Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió, per lliure 
designació, del lloc de treball de cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música. 
 
21.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei de notificacions de 
l'Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
 
SALUT 
 
22.-  Aprovació de la pròrroga del contracte de control de plagues. 
 
 
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ 
 
23.- Desestimació de la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Carla Gomes 
Marinho de Andrade. 
 
24.- Desestimació de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. Juan Lacaba Urchaga 
en representació de la companyia d'assegurances "AXA SEGUROS GENERALES, S.A.". 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
1.- Aprovació del primer Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
2.- Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió, per lliure 
designació, d'un/a coordinador/a pedagògic/a de l'Escola Municipal de Música. 
 
3.- Aprovació de l'adjudicació definitiva del servei de manteniment i revisió de les 
instal·lacions de protecció contra incendis, així com dels sistemes d'alarma, control 
d'accessos i intrusió dels edificis i instal·lacions públiques municipals. 
 

TOTS ELS PUNTS S’APROVEN PER UNANIMITAT 
 

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 
 


