
 
 
ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  7/2022  

CARÀCTER: Ordinària  

DATA:   04/04/2022 

HORARI:  de 18’30h a 19’30h 

LLOC:   Sala de Plens 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 

 
 

JOVENTUT 
 
1.- Aprovació de la modificació de l'acord regulador de la prestació del servei del casal 
d'estiu "Estiu en marxa". 
 
 
ALCALDIA 
 
2.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 6). 
 
3.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
ACCIÓ SOCIAL 
 
4.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació Maresme, per a 
l'exercici 2021. 
 
 
COOPERACIÓ 
 
5.- Aprovació de les justificacions de les subvencions atorgades dins l'àmbit de 
Cooperació, corresponents a l'exercici 2021, i revocació parcial de la subvenció atorgada 
a l'Associació Premià de Dalt Solidari. 
 
 
CULTURA 
 
6.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de març de 2022, relatiu a l'aprovació 
del conveni de col·laboració amb l'empresa "Kosmo Joy Eventus, S.L.", per donar suport a 
l'Endofest. 
 
7.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació del subministrament d'una 
plataforma digital per a la venda d'entrades (ticketing), per als esdeveniments que 
organitza l'Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
8.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Geganters de Premià 
de Dalt, per a l'exercici 2021. 
 
9.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Societat Cultural Sant Jaume, 



 
 

per a l'exercici 2021. 
 
10.- Aprovació i revocació parcial de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació 
Cultural i Recreativa Carnestoltes, corresponent a l'exercici 2021. 
 
11.- Aprovació  del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i la 
Societat Cultural Sant Jaume, relatiu a la cessió dels espais exteriors del recinte de la SC 
Sant Jaume per la realització d'activitats durant la diada de Sant Jordi. 
 
 
ESPORTS 
 
12.- Aprovació de les justificacions de les subvencions atorgades dins l'àmbit d'esports, 
corresponents a l'exercici 2021. 
 
13.- Declaració com a desert del procediment de licitació de la concessió demanial de les 
instal·lacions del bici parc La Poma, i inici d'un nou procediment. 
 
 
FESTES 
 
14.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de veïns del Barri 
Santa Maria-Santa Anna-Tió, per a l'exercici 2021. 
 
 
GENT GRAN 
 
15.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de la Gent Gran 
de Premià de Dalt, per a l'exercici 2021. 
 
 
JOVENTUT 
 
16.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Cau l'Espolsada, 
corresponent a l'any 2021. 
 
 
MEDI AMBIENT 
 
17.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació per a la defensa i 
ajuda dels animals "Els 400 gats", per a l'exercici 2021. 
 
 
PROMOCIÓ DE LA VILA 
 



 
 

18.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació del Nostre 
Comerç de Premià de Dalt, per a l'exercici 2021. 
 
19.- Aprovació de les bases reguladores del procediment per a l’atorgament de les 
autoritzacions de venda en el mercat de venda no sedentària de Premià de Dalt. 
 
 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
20.- Aprovació de l'acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball, 
a subscriure amb l'Institut de Premià de Mar, per a la formació pràctica de l'alumne Sr. 
Albert Botey Jane. 
 
21.- Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a l'accés, en règim de 
funcionari de carrera i pel sistema de concurs oposició, d'una plaça vacant d'agent de la 
Policia Local, per mobilitat horitzontal. 
 
22.- Aprovació de la primera pròrroga del contracte del servei de prevenció de riscos 
laborals. 
 
23.- Aprovació dels torns de vacances de Setmana Santa i Estiu de l'any 2022. 
 
 
SALUT 
 
24.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a Oncolliga, per a l'exercici 
2021. 
 
 
SERVEIS MUNICIPALS 
 
25.- Aprovació del canvi de nom de l'empresa adjudicatària del servei de manteniment 
dels parcs i jardins de Premià de Dalt. 
 
 
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ 
 
26.- Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Premià de Dalt a l'acord marc de l'ACM, 
de serveis de manteniment d'aparells elevadors i subministrament d'elements 
substitutius amb destinació als ens locals de Catalunya. 
 
27.- Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. Ruben Vivas 
Ramos. 
 
 

 



 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
1.- Aprovació de les justificacions de les subvencions atorgades dins l'àmbit de Cultura, per 
a l'exercici 2021, i revocació parcial de les subvencions atorgades a les entitats P de Poesia 
i l'Associació Art Primilia. 
 
2.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, pel programa 
"Coneguem els nostres parcs". 
 
3.- Aprovació de les justificacions de les subvencions atorgades dins l'àmbit d'educació, 
corresponents a l'exercici 2021. 
 
4.- Aprovació de les justificacions corresponents a les subvencions concedides al teixit 
empresarial pel foment de l’ocupació corresponents a l’any 2021, línia 1. Pla de Foment de 
l’Ocupació i línia 2. Pla Municipal de Foment de l’Autoocupació. 
 
5.- Aprovació de l'atorgament de les subvencions corresponents a la Línia 1 del Pla 3000 
Pla Municipal de Foment de l’Ocupació i la Línia 2 del Pla 1500 Pla Municipal de Foment de 
l‘Autoocupació. 
 
6.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'ADF de Premià de Dalt, 
corresponent a l'exercici 2021. 
 
7.- Aprovació de la primera pròrroga del contracte d'arrendament del terreny situat al 
carrer de la Cisa número 53, propietat del Sr. Josep Botey Galindo. 
 
8.- Declaració com a bé no utilitzable d'un vehicle adscrit a la Pinassa i autorització per a 
desvallestar-lo. 

 

 
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 


