
 
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Identificació de la sessió 

 
NÚMERO:  5/2022 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 07/03/2022  

HORARI:  de 18’30h a 19’30 hores 

LLOC: Sala de Juntes de l’Ajuntament 

 
 
 
Assisteixen:  
 
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 
 
 
Excusa la seva absència: 
 
Josep Triadó i Bergés      Alcalde 
 
 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 
 
 



 
 
 

ORDRE DEL DIA 

 
ALCALDIA 
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 4). 
  
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

   
3.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de febrer de 2022, relatiu a la 
modificació dels membres que formen part del comitè Antifrau. 
 
 
ACCIÓ SOCIAL 
 
4.- Acceptació de l'aportació del Consell Comarcal del Maresme en concepte de servei 
d'atenció a domicili (SAD Social), per a l'any 2019. 
 
5.- Acceptació de l'aportació del Consell Comarcal del Maresme en concepte d'urgències 
socials, pobresa energètica i equips bàsics d'atenció social, per a l'any 2021. 
 
 
COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS 
 
6.- Aprovació del retorn de la garantia definitiva dipositada per Audifilm Grupoal, per a 
l'adjudicació del contracte d'implantació d'un model de treball basat en l'eSET. 
 
 
CULTURA 
 
7.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, 
relatiu a l’assessorament, intercanvi d’informació i realització de la investigació sobre el 
context cronològic d’unes troballes a la Cadira del Bisbe. 
 
 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
8.- Aprovació de la bonificació de la taxa sol·licitada per l'Associació Agrupació Cultural 
Dosrius Premià de Dalt, per llicències en matèria d’urbanisme. 
 
 
ECONOMIA 
 
9.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 22 de febrer de 2022, relatiu a la 



 
 

modificació de pressupost núm. 1/2022. 
 
 
EMPRESA I CONEIXEMENT 
 
10.- Aprovació de les justificacions corresponents a la subvenció concedida al teixit 
empresarial pel foment de l’ocupació, corresponents a l’any 2021. 
 
11.- Aprovació de l'atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació 
d’empresaris i propietaris del polígon industrial de Premià de Dalt, per a l'any 2022. 
 
 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
12.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de febrer de 2022, relatiu a 
l'aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu per a la contractació de 
personal en el marc del projecte Treball als Barris 2021. 
 
13.- Acceptació del canvi de denominació de l'empresa adjudicatària del contracte de 
prevenció de riscos laborals. 
 
14.- Contractació de la Sra. Sandra Rodríguez Montes, com a auxiliar administrativa del 
departament de Serveis Territorials. 
 
 
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ 
 
15.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, pel recurs 
"Actuacions per fer front a l'emergència climàtica". 
 
16.- Adjudicació a l'empresa "INV Protección, S.L.", del contracte menor d'obra per a 
l'adaptació dels sistemes de seguretat anti-intrusió. 
 
17.- Adjudicació al Sr. Eduard Cot de Torres, del contracte menor de serveis per a la 
redacció del projecte de canalització de les aigües pluvials del Torrent Castells. 

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
1.- 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. 



 
 

 
2.- Correcció d'una errada material que apareix en el plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen la licitació de la concessió demanial de les instal·lacions del bici 
parc La Poma. 
 
3.- Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una 
borsa de treball de treballadors/es familiars. 
 
4.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Premià de Dalt, relatiu a l'assumpció i el repartiment de les despeses de 
funcionament i manteniment de l'institut-escola Santa Anna. 
 
5.- Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Premià de Dalt a la segona pròrroga de 
l'acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d'auditoria 
pública i control financer de subvencions. 
 
 
 

  

 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
I sense més temes a tractar, essent les 19’30 hores, el senyor President, 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                                 El President 
                                                                                                         Alejandro Costa Urigoitia 
 


