
 
 
ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  8/2022  

CARÀCTER: Ordinària  

DATA:   19/04/2022 

HORARI:  de 9h a 10h 

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. 7). 
  
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
     
 
ACCIÓ SOCIAL 
 
3.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a Creu Roja Premià de Mar, per a 
l'exercici 2021. 
 
4.- Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de 
Dalt i la Fundació Privada GENTIS, per a l'execució del projecte MAIS de mesures actives 
d’inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de la Ciutadania. 
 
5.- Aprovació de la finalització de les mesures covid-19, aplicades al contracte de gestió 
del servei Respir per a la gent gran de Premià de Dalt. 
 
 
COOPERACIÓ 
 
6.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de 
Cooperació, per a l'exercici 2022. 
 
 
CULTURA 
 
7.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia de data 31 de març i 1 d'abril de 2022, relatius a 
l'inici del procediment de licitació de la llicència temporal d'ús d'un espai destinat a bar 
per a la Missa Rociera i el Jazz en la Nit. 
 
8.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de la 
Cultura, per a l’exercici 2022. 
 
 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
9.- Denegació a l’empresa "RGR METALES S.L.", de l’ampliació de la llicència d’obres per a 
poder acabar la construcció de l’habitatge unifamiliar amb piscina situat al carrer Cisa, 



 
 

número 141 de Premià de Dalt. 
 
10.- Aprovació de l'ordre d'execució de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística 
de les finques situades al carrer Maria Masriera i Cisa números 2 al 24 de Premià de Dalt. 
 
11.- Aprovació del canvi de nom de la llicència d'obres majors atorgada a l'empresa 
"Projectes immobiliaris Castellví, S.L.", per a la construcció de cinc habitatges adossats al 
Camí de la Costa, número 30 A, B, C D i E, a favor de l'empresa "Residencial Can Mora, 
S.L.". 
 
12.- Atorgament al Sr. Alex Loscos Mira, de la pròrroga de la llicència d'obres majors 
situades al Passatge Sant Crist, número 19 de Premià de Dalt. 
 
ECONOMIA 
 
13.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 1 d'abril de 2022, relatiu a la modificació 
de pressupost núm. 3/2022. 
 
EDUCACIÓ 
 
14.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per a l'actuació 
"Programa sectorial pla de xoc d'equipaments responsables 2030". 
 
15.- Aprovació del termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d'ajuts 
individuals de menjador escolar, convocats pel Consell Comarcal del Maresme. 
 
16.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit d'Educació, 
per a l'exercici 2022. 
 
 
ESPORTS 
 
17.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit d'Esports, 
per a l'exercici 2022. 
 
GENT GRAN 
 
18.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de la Gent Gran de 
Premià de Dalt, corresponent a l'exercici 2021. 
 
19.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada al Casal d'Avis Santa Anna, 
corresponent a l'exercici 2021. 
 
JOVENTUT 
 



 
 

20.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 14 d'abril de 2022, relatiu a l'expedient 
del festival infantil Divertit 2022. 
 
MEDI AMBIENT 
 
21.- Aprovació de l'atorgament d'una subvenció a l'ADF de Premià de Dalt. 
 
 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
22.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de març de 2022, relatiu a l'assignació 
temporal de tasques del lloc de treball de Cap de Recursos Humans i Organització 
Administrativa a la Sra. Gemma Álvarez Martínez, amb efectes de data 1 d'abril de 2022. 
 
 
SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 
 
23.- Aprovació de l'adquisició d'uniformitat per a la Policia Local, a través de l'acord marc 
de l'ACM. 
 
 
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ 
 
24.- Aprovació del retorn de l'aval dipositat per l'empresa "Electricitat Boquet, S.L.", amb 
motiu de l'adjudicació del contracte de subministrament d'elements d'eficiència 
energètica en l'enllumenat públic. 
 
25.- Adjudicació a l'empresa "4 Elements", del contracte menor d'obra per dur a terme 
l'obra per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'edifici de l'Ajuntament. 

 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha precs ni preguntes 
I sense més temes a tractar, essent les 10 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 


