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

18/2021

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

30/08/2021

HORARI:

de 18’30h a 19’30h

LLOC:

de forma telemàtica

Assisteixen:
Josep Triadó i Bergés
Alejandro Costa Urigoitia
Carles A. Medina Vilalta
Josi Duran Cutillas
Marc Tintoré i Serra
Isabel Sola Ruiz
Ramon Golart Avila
Marta Bosch Lafuente
Julián Giner Arroyo
Inmaculada Fernández Martínez
Ginés Marín Marín

Mireia Boté i Massagué, Secretària

Alcalde
1r Tinent d’Alcalde
2n Tinent d’Alcalde
3a Tinent d’Alcalde
4t Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (acta núm. 17).
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
COOPERACIÓ
3.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de
Cooperació i Solidaritat, per a l'exercici 2021.
CULTURA
4.- Aprovació de la rectificació de l'error material en l'acord de la Junta de Govern Local
de data 9 d'agost de 2021, relatiu a l'atorgament de la subvenció a l'Associació Cultural
Carnestoltes, corresponent a l'exercici 2021.
5.- Aprovació de la inscripció de l'entitat "Fundació Yamuna pel desenvolupament de
poblacions marginals", al Registre d'entitats i associacions locals.
DESENVOLUPAMENT LOCAL
6.- Atorgament al Sr. César Rojo Vidal, de la pròrroga d'un any de la llicència d'obres
majors situades a la Ronda Santiago Rusiñol, número 49 de Premià de Dalt.
EDUCACIÓ
7.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit d'Educació,
per a l'exercici 2021.
ESPORTS
8.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit d'Esports,
per a l'exercici 2021.

JOVENTUT
9.- Aprovació de les bases per a la realització del sorteig de les inscripcions a l'Espai Jove,
per al curs 2021-2022.
PROMOCIÓ DE LA VILA
10.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 2 d'agost de 2021, relatiu a l'aprovació
del Conveni de patrocini amb l'empresa "Lesseps Motor, S.L.", per al mecenatge de les
activitats organitzades dins el festival de l'Ulisses Fest 2021.
11.- Donar-se per assabentat del traspàs de l’activitat de restauració exercida a través del
Celleret SCP a la Sra. Jessica Rovira Pitarch, i en conseqüència així també de la participació
a la Mostra Gastronòmica 1 de l’Ulisses Fest 2021.
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
12.- Declaració com a desert del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça vacant
d'arquitecte/a tècnic/a, en règim de funcionari interí i pel sistema de concurs oposició
lliure, i creació d'una borsa de treball.
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
Mireia Boté Massagué

Vist i plau
L’Alcalde,
Josep Triadó Bergés

