
 
 
ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  3/2022  

CARÀCTER: Ordinària  

DATA:   07/02/2022 

HORARI:  de 18’30h a 19’30h 

LLOC:   Sala de Juntes de l’Ajuntament  

 

 

 
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. 2). 
  
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
3.-  Aprovació de la constitució del patrimoni públic del sòl i d'habitatge de Premià de Dalt. 
 
 
ACCIÓ SOCIAL 
 
4.- Aprovació de la despesa corresponent al servei de Teleassistència domiciliària per a 
l'exercici 2022. 
 
 
CULTURA 
 
5.- Aprovació de la inscripció de l'entitat "Associació d'amics del Santuari de la Mare de 
Déu de la Cisa", al Registre d'entitats i associacions locals. 
 
6.- Acceptació de la donació d'una fotografia de la coral Diana, de l'any 1926, per part del 
Sr. Salvador Fuxet Ferre. 
 
 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
7.- Aprovació definitiva en tots els seus termes del Conveni Urbanístic de cessió anticipada 
dels terrenys, ubicats en les dues peces de sòl discontinu (anomenades subsectors 2 i 3) 
del sector Can Nolla. 
 
8.- Denegació a la Sra. Purificación Boné Sánchez-Collado, de la llicència de parcel·lació del 
solar situat al carrer Pallars, número 6-8 de Premià de Dalt. 
 
 
MEDI AMBIENT 
 
9.- Aprovació de la quota anual al Parc Serralada Litoral, per a l'exercici 2022. 
 
 
 



 
 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
10.- Aprovació de les bases reguladores i convocatòria del procés de selecció per a la 
provisió, per promoció interna, en règim laboral fix i pel sistema de concurs oposició, 
d’una plaça vacant de mestre d’educació infantil i creació d’una borsa de treball. 

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
1.- Contractació del Sr. Eduard Morera Perich com a tècnic auxiliar de biblioteca. 
 
2.- Nomenament del Sr. Sergio García Pastor com agent de la Policia Local, en règim de 
funcionari interí. 
 
3.- Contractació de la Sra. Rosa Gil Espinach com a treballadora familiar. 
 
4.- Atorgament a l'empresa "Bueso y Vicens, S.A.", de la llicència per a la construcció d'una 
nau industrial aïllada sense ús específic, a la parcel·la situada al carrer Rosa dels Vents, 
número 9-15 de Premià de Dalt. 
 
5.- Aprovació de l’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions 
del Consorci Localret pel servei de telecomunicacions fixes de veus i dades (lot 1), 
adjudicat a l’empresa "Telefónica de España, SAU", i pel servei de telecomunicacions 
mòbils de veus i dades (lot 2), adjudicat a l’empresa "Vodafone España, SAU". 
 
6.- Aprovació del Conveni de col·laboració a subscriure amb el Club Esportiu Premià de 
Dalt, per l'aportació de material divers per l'organització del torneig de futbol 
internacional Carnaval Cup. 
 
 
 
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 


