
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  7/2021  

CARÀCTER: Ordinària  

DATA:   06/04/2021 

HORARI:  de 15’30h a 16’30h 

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 

 
 
ECONOMIA I PROJECTES ESTRATÈGICS 
 
1.- Aprovació dels preus públics i l'acord regulador de la prestació del servei del casal 
"Estiu en marxa". 
 
2.- Aprovació dels preus públics i l'acord regulador de les activitats organitzades dins el 
Festival Arrela't. 
 
ALCALDIA 
 
3.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 6). 
 
4.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 

ACCIÓ SOCIAL 
 
5.- Aprovació de la pròrroga del contracte de gestió del servei RESPIR. 
 
6.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació Maresme per a 
l'exercici 2020. 
 
7.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a Creu Roja Premià de Mar per a 
l'exercici 2020. 
 
8.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Parròquia de Santa Maria de 
Premià de Mar, per a dur a terme el projecte DISA de distribució solidària d'aliments. 
 
9.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 24 de març de 2021, relatiu a les 
reduccions de quotes de la Ludoteca i Espai Jove. 
 
 
CULTURA 
 
10.- Aportació anual al Consorci per a la Normalització Lingüística per a l'exercici 2021. 
 
 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 



 

 
11.- Atorgament a l'empresa "Projectes Immobiliaris Castellví, S.L.", de la llicència d'obres 
majors per a la construcció de cinc habitatges adossats al Camí de la Costa número 30 de 
Premià de Dalt. 
 
12.- Atorgament a l'empresa "Indan, S.L.", de la pròrroga de la llicència d'obres majors per 
a la construcció de 4 habitatges unifamiliars i dues piscines, al carrer Sant Josep número 
12-14 de Premià de Dalt. 
 
13.- Atorgament a l'empresa "González Arte y Decoración, S.L.", de la pròrroga d'un any de 
la llicència d'obres majors per a la construcció d'una nau industrial sense ús al carrer 
Ponent número 2 de Premià de Dalt. 
 
14.- Atorgament a l'empresa "Construcciones Martínez 95, S.L.", de la llicència d'obres 
majors per a la construcció d'un habitatge aïllat amb piscina al solar situat al carrer Vallès 
número 10 de Premià de Dalt. 
 
15.- Denegació a l'empresa "RGR Metales, S.L.", de la pròrroga de la llicència d'obres 
majors per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, al carrer Cisa 
número 141 de Premià de Dalt. 
 
 
ESPORTS 
 
16.- Aprovació del procediment de licitació per a l'adjudicació de la concessió demanial 
dels Camps de Futbol de Premià de Dalt. 
 
 
JOVENTUT 
 
17.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 5 de març de 2021, relatiu a  l’aprovació 
de l’addenda al conveni d’encàrrec entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 
de Premià de Dalt per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de mobilitat 
internacional per a joves del Maresme 2022-2023. 
 
18.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 30 de març de 2021, relatiu a l’aprovació 
de l’Annex del Pla d’Autoprotecció i de l’expedient administratiu relatiu a la celebració 
d’una activitat extraordinària consistent en un Festival Infantil “Divertit 2021". 
 
 
MEDI AMBIENT 
 



 

19.- Aprovació de l’inici del procediment de la contractació del subministrament de planta 
i planta de flor de temporada. 
 
20.- Aprovació del Conveni interadministratiu de col·laboració amb l'Ajuntament de Teià, 
per la franja de protecció contra incendis a la zona de Sant Berger. 
 
21.- Atorgament d'una subvenció a l'ADF de Premià de Dalt. 
 
 
PROMOCIÓ DE LA VILA 
 
22.- Renúncia de la subvenció atorgada per l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de 
Barcelona, corresponent a l’actuació “Senyalització de la Ruta Turística de Marià Manent i 
el  Patrimoni Turístic de Premià de Dalt “, en el marc del Catàleg de Serveis 2020 de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
23.- Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, en 
règim de funcionari interí i pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça vacant 
d'arquitecte/a tècnic/a, a temps parcial,  i per a la creació d'una borsa de treball. 
 
24.- Contractació de 2 peons de jardineria en el marc del projecte "Pla de reactivació de 
l'ocupació", per a l'any 2021. 
 
 
SALUT 
 
25.- Acceptació de l'ajut concedit per la Diputació de Barcelona, per dur a terme el 
programa "Pla de contingència per fer front a la Covid-19", per a l'any 2021. 
 
 
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ 
 
26.- Aprovació de l'adjudicació definitiva a l'empresa "Compañía Maquinaria 93, S.A", del 
contracte de subministrament d'una plataforma elevadora. 

 
 
 

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 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 
 


