
 
 
 
 
ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  25/2021  

CARÀCTER: Ordinària  

DATA:   13/12/2021 

HORARI:  de 18’30h a 19’30h 

LLOC:   Sala de Plens 

 

 

 
Assisteixen:  
 
Josep Triadó i Bergés     Alcalde 
Alejandro Costa Urigoitia   1r Tinent d’Alcalde 
Carles A. Medina Vilalta   2n 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: 
 
Josi Duran Cutillas    3a 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. 24). 
  
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.  
 
 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
3.- Aprovació de la bonificació de la taxa sol·licitada per la Sra. Cristina Bilbeny Romero, 
per llicències en matèria d’urbanisme del 90% de les obres concedides a bens inclosos en 
el catàleg del Patrimoni Històric-Artístic Municipal, de les obres situades al carrer Església, 
número 7 de Premià de Dalt. 
 
4.- Aprovació del retorn de l’aval bancari dipositat per la Sra. Beatriz de Barnola Brendle, el 
Sr. Juan Ignacio de Barnola Brendle, la Sra. Maria de Barnola Brendle i la Sra. Cristina de 
Barnola Brendle, en concepte de garantia definitiva de les obres d’Urbanització del Pla 
Parcial de La Cisa de Premià de Dalt. 
 
5.- Denegació de la llicència de parcel·lació del solar situat al carrer Pallars, número 6-8 de 
Premià de Dalt, sol·licitada per la Sra. Purificación Boné Sánchez-Collado. 
 
6.- Aprovació del retorn de les fiances dipositades per la Sra. Victoria Louise Compton Car, 
de les obres situades al carrer Pere Moles número 15 de Premià de Dalt. 
 
7.- Aprovació del retorn de l’aval bancari dipositat  pel  Sr. Joan Bertran Nadal, en 
concepte de garantia definitiva de les obres d’Urbanització del Pla Parcial de La Cisa de 
Premià de Dalt. 
 
8.- Aprovació del retorn de l'aval bancari dipositat pel Sr. Josep Sabater Oller, en concepte 
de garantia definitiva de les obres d’Urbanització del Pla Parcial de La Cisa de Premià de 
Dalt. 
 
 
ECONOMIA 
 
9.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 de novembre de 2021, relatiu a la 
modificació de pressupost núm. 7/2021. 
 
 
EDUCACIÓ 



 
 
 
10.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 25 de novembre de 2021, relatiu a 
l'aprovació de l'acceptació de les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya 
per al finançament de l'escola de música, pels cursos 2018-2019 i 2019-2020. 
 
 
EMPRESA I CONEIXEMENT 
 
11.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 30 de novembre de 2021, relatiu a 
l'atorgament dels ajuts de la Línia 1.Pla 3000 Pla Municipal de Foment de l’Ocupació i a  la 
Línia 2. Pla 1500 Pla Municipal de Foment de l’autoocupació. 
 
 
ESPORTS 
 
12.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 29 de novembre de 2021, relatiu a 
l'aprovació de la renúncia parcial al fons de prestació per la millora del material 
inventariable d'equipaments esportius. 
 
13.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 1 de desembre de 2021, relatiu a 
l'atorgament de subvencions en l'àmbit d'esports, corresponent a l'exercici 2021. 
 
14.- Aprovació de la renúncia a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per a 
l'actuació "Happy Ride 21". 
 
 
IGUALTAT 
 
15.- Aprovació del protocol local d'actuació davant les violències sexuals en espais públics 
d'oci de Premià de Dalt. 
 
 
MEDI AMBIENT 
 
16.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 15 de novembre de 2021, relatiu a 
l'aprovació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona pel recurs "Programa 
específic de Resiliència Local". 
 
 
PATRIMONI 
 
17.- Aprovació de la segregació de les parcel·les propietat de l’Ajuntament de Premià de 
Dalt situades a la Plaça Lluís Companys núm. 3 i 4. 
 
 



 
 
 
 
PROMOCIÓ DE LA VILA 
 
18.- Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de gestió de l'Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor. 
 
 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
19.- Aprovació del protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l'assetjament 
psicològic, sexual, per raó de sexe, d'orientació sexual, d'identitat o d'expressió de gènere 
de l'Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
20.- Desestimació de la sol·licitud de permuta del Sr. José Miguel García Moreno, agent de 
la Policia Local. 
 
 
SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 
 
21.- Proposta de resolució de l'expedient sancionador incoat contra el Sr. Valentin Nuñez 
Zorrilla. 
 
 
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ 
 
22.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 15 de novembre de 2021, relatiu a 
l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona pel recurs "Pla de 
mobilitat de Premià de Dalt". 
 
23.- Adjudicació a l'empresa "Eurocatalana Obres i Serveis, S.L.", del contracte menor 
d'obra per a la reparació de diferents voreres. 
 
24.- Adjudicació a l'empresa "Eurocatalana Obres i Serveis, S.L.", del contracte menor 
d'obra per a les obres d'urbanització d'un tram del carrer de la Cisa. 
 
25.- Adjudicació a l'empresa "Ferran Mestre Obres, S.L.", del contracte menor d'obra per a 
condicionar la zona exterior de l'antiga casa del conserge de l'escola Santa Anna de Premià 
de Dalt. 
 
26.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 24 de novembre de 2021, de desistiment 
del procediment de licitació del servei de manteniment i conservació de la xarxa 
d'enllumenat públic, semàfors i enllumenat festiu de Premià de Dalt. 
 
27.- Aprovació del desistiment del procediment de contractació del servei de 



 
 
manteniment de les instal·lacions elèctriques i parallamps dels edificis municipals. 
 
28.- Proposta estimatòria de la reclamació patrimonial presentada per l'empresa 
"Edistribución Redes Digitales, SLU". 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
URGÈNCIES 
 

1.- Adjudicació a l'empresa "Federació ADF Maresme", del contracte menor de serveis per 
a la realització de la poda dels plataners de la Riera de Sant Pere, Carretera de Premià i 
Carretera del Ramal. 
 
2.- Adjudicació a l'empresa "Asfaltats Riba, S.A.", del contracte menor d'obra per a la 
realització de la pavimentació complerta d'un tram dels carrers Arbres, Vogi i Verge del 
Remei de Premià de Dalt. 
 
3.- Aprovació de la pròrroga de l'actual Pla Jove 2018-2021 de Premià de Dalt. 
 
4.- Adjudicació a l'empresa "Construccions J Corbera i Fills, S.L.", del contracte menor 
d'obra per a la construcció d'una tanca amb pals de fusta, porta metàl·lica d'accés a les 
casetes i posar persianes als mòduls prefabricats a la Poma Bike Park. 
 
 
 
 
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 


