
 
 
ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  4/2022  

CARÀCTER: Ordinària  

DATA:   21/02/2022 

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. 3). 
 
 2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
3.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de gener de 2022, relatiu a la incoació 
de l'expedient d'aprovació del pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Premià de 
Dalt. 
 
 
COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS 
 
4.- Aprovació de l'adhesió a l'acord marc de l'ACM, pel subministrament d’equips 
informàtics, lot 2. 
 
5.- Aprovació de l'adhesió a l'acord marc de l'ACM, pel subministrament d’equips 
informàtics, lots 4 i 5. 
 
 
CULTURA 
 
6.- Aprovació de la despesa derivada del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Premià de Dalt i la Societat Cultural Sant Jaume, per als exercicis 2022 i 2023. 
 
 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
7.- Aprovació del retorn de l'aval dipositat pel Sr. David Chuan Sancho, per les obres 
situades al carrer Pedrera, número 1 de Premià de Dalt. 
 
8.- Atorgament al Sr. David Martínez Peregrina, de la llicència pel canvi d'ús de local a 
habitatge i les obres del local situat a l'Avinguda Girona, número 1 planta baixa de 
Premià de Dalt. 
 
 
EDUCACIÓ 
 
9.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de febrer de 2022, relatiu a l'aprovació 
del contracte d'afiliació amb l'empresa "Perk Finance, S.L.", per la implementació dels 
xecs guarderia a les escoles bressol municipals. 



 
 

10.- Aprovació del projecte Implica't. 
 
 
JOVENTUT 
 
11.- Aprovació de la primera pròrroga del contracte del servei de casal d'estiu "Estiu en 
Marxa". 
 
 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
12.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de febrer de 2022, relatiu a la 
modificació de la dedicació dels professors de l'escola de música. 
 
13.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de febrer de 2022, relatiu a la 
pròrroga del contracte de la Sra. Raquel Barquero González, com a treballadora social. 
 
14.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de febrer de 2022, relatiu a la 
contractació de la Sra. Cristina Jiménez Labado com auxiliar administrativa. 
 
15.- Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació, per a l'exercici 2022. 
 
16.- Aprovació de les bases i la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de 
dinamitzadors/es. 
 
17.- Aprovació de la finalització del procés selectiu per a la cobertura, en règim de 
funcionari de carrera i pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça vacant de 
tècnic/a d'administració especial (TAE) Intervenció, i per a la creació d'una borsa de 
treball. 
 
 
SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 
 
18.- Aprovació de la pròrroga del contracte adjudicat a l'empresa "Grues Alt Maresme, 
S.L.", pel servei de retirada de vehicles de la via pública i trasllat al dipòsit municipal. 
 
 
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ 
 
19.- Aprovació del retorn de l'aval dipositat per l'empresa "Voracys, S.L.", amb motiu de 
l'adjudicació de les obres dels camps municipals de futbol. 

 

 
 
 



 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
1.- Aprovació de l'expedient i les bases corresponents a la Fira de la Cisa de 2022. 
 
2.- Aprovació de la justificació de l'empresa "Mr Sunglass Store, S.L.", corresponent a la 
subvenció concedida al teixit empresarial pel foment de l'ocupació, corresponent a l'any 
2021. 
 
3.- Adjudicació a l'empresa "Danlero, S.L.U.", del contracte menor d'obra per a la 
realització de l'enjardinament del marge de la carretera d'Enllaç amb l'Avinguda Caritat de 
Premià de Dalt. 
 
4.- Aprovació dels ajuts per a les quotes d'escola bressol. 
 
5.- Aprovació de les bases reguladores per a la inscripció, participació i normes de 
funcionament d'un establiment de restauració mòbil (Foodtruck), dins del Festival Divertit 
2022. 

  
6.- Aprovació del que es disposa en el pla de disposició de fons, en relació amb les 
previsions sobre la gestió dels fons integrants de la tresoreria per fer front a les 
obligacions contretes per aquest Ajuntament. 
 
7.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació de la concessió demanial de les 
instal·lacions del bikepark La Poma. 
 
8.- Aprovació del desistiment del procediment de contractació del servei de manteniment 
de les instal·lacions de lampisteria dels equipaments municipals de Premià de Dalt. 
 
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 


