
 
 
 
ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  19/2021  

CARÀCTER: Ordinària  

DATA:   13/09/2021 

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. 18). 
 
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
ACCIÓ SOCIAL 
 
3.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al finançament 
en l'àmbit de la convivència i la diversitat. 
 
4.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al finançament 
en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes. 
 
 
COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS 
 
5.- Correcció de l’errada material que figura a l’acord 3 de la proposta relativa a 
l’aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei de manteniment del 
programari de gestió d'expedients administratius de l'Ajuntament de Premià de Dalt, 
aprovada per la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2021. 
 
 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
6.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 27 d'agost de 2021, relatiu a l'aprovació 
de les bases i convocatòria dels processos de selecció per a la contractació de 3 joves en 
pràctiques, en el marc del Programa de Garantia Juvenil, subvencionat pel SOC. 
 
7.- Nomenament del Sr. Alejandro Becerra Marín com agent interí de la Policia Local. 
 
8.- Aprovació de les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu per a la 
constitució d'una borsa de treball de tècnic mig de RR.HH. 
 
 

URGÈNCIES 

1.- Correcció de l’errada material que figura en la proposta de la Junta de Govern Local de 
data 30 de juny de 2021, relativa a la pròrroga del contracte de gestió dels horts urbans. 

2.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al finançament 
en els àmbits d’igualtat de gènere. 



 
 
3.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció a l’Institut-escola Santa Anna. 
 
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 


