
 
 
ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  10/2022  

CARÀCTER: Ordinària  

DATA:   16/05/2022 

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. 9). 
  
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.  
 
 
ACCIÓ SOCIAL 
 
3.- Aprovació de la segona pròrroga del contracte de gestió del servei Respir. 
 
 
CULTURA 
 
4.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de maig de 2022, relatiu a l'aprovació 
de l'adjudicació a l'empresa "Grupo Marin Events, S.L.", de la llicència d'ocupació 
temporal d'un espai destinat al bar de la Missa Rociera. 
 
5.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 29 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació 
de l’annex del Pla d’Autoprotecció i de l’expedient administratiu de l’activitat 
anomenada "Endofest". 
 
 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
6.- Aprovació del retorn de la fiança dipositada pel Sr. Sergio Ildefonso Mármol García, 
per les obres situades a l’Avinguda Ramón y Cajal, número 21 Baix 2 de Premià de Dalt. 
 
7.- Aprovació del retorn de la fiança d’obres dipositada pel Sr. José Luis Ávila Martin, per 
les obres situades a l’Avinguda Sant Pere núm. 32 planta baixa, de Premià de Dalt. 
 
8.- Atorgament al Sr. David Saiz Viladecans, en representació de l'empresa "AD 
Promocions Immobiliaries Vidapromocasa, S.L.", de la pròrroga d'un any de la llicència 
d'obres majors per a la construcció de tres habitatges aïllats amb piscina a la Travessia 
Ramón Berenguer IV, números 16, 18 i 20 de Premià de Dalt. 
 
9.- Denegació de la llicència de parcel·lació de la finca situada a la Riera de Sant Pere, 
número 180 de Premià de Dalt, sol·licitada pel Sr. Jaume Riera Villagrasa. 
 
10.- Denegació de la llicència d’obres majors per a la construcció d’una nau industrial al 
solar situat al carrer Rosa dels Vents, números 25-27 de Premià de Dalt, presentada pel 



 
 
Sr. Jorge García Olivé en representació de l'empresa "Intisi, S.L.". 
 
11.- Atorgament al Sr. Pedro Cruz Gutiérrez, de la llicència d'obres per a la construcció 
d'un habitatge entre mitgeres al solar situat a la Carretera de Vilassar de Dalt, número 
51 de Premià de Dalt. 
 
 
EDUCACIÓ 
 
12.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 29 d'abril de 2022, relatiu a l'aprovació 
de la justificació de la subvenció atorgada a l'AMPA Marià Manent, corresponent a l'any 
2021. 
 
 
ESPORTS 
 
13.- Aprovació de la modificació de l'acord  segon del Conveni entre l'empresa "Duovite 
Servicios Globales, S.L." i l'Ajuntament de Premià de Dalt, per a l'accés dels veïns del 
municipi a la piscina del Club de Tennis Premià de Dalt, durant la temporada d'estiu. 
 
 
FESTES 
 
14.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 6 de maig de 2022, relatiu a l’aprovació 
de l’annex del Pla d’Autoprotecció i de l’expedient administratiu de l’activitat 
anomenada "Missa Rociera". 
 
15.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 29 d’abril de 2022, relatiu l’atorgament 
de l’ús privatiu mitjançant llicència d’ocupació temporal d’un espai a la part baixa del 
Santuari de la Cisa (entorn de la Font) durant la celebració de l’Aplec de la Cisa 
d’enguany. 
 
 
JOVENTUT 
 
16.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 29 d’abril de 2022, relatiu a l'acceptació 
de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, catàleg de serveis: 
"Finançament en l’àmbit de Joventut 2022". 
 
17.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 11 de maig de 2022, relatiu a 
l’aprovació de les bases per a la realització del sorteig de les inscripcions a l'Estiu Jove 
per a l’any 2022. 
 
 
 



 
 
MEDI AMBIENT 
 
18.- Adjudicació a l'empresa "Construccions J. Corbera i Fill, S.L.", del contracte menor 
per dur a terme les obres noves per condicionar diferents zones verdes del municipi. 
 
 
PATRIMONI 
 
19.- Presa de raó de l'absorció de l'empresa "Construcciones Prema, S.L.", per part de 
l'empresa "Promotora Immobiliària Mas Soler, S.L.". 
 
 
PLA DE BARRIS 
 
20.- Acceptació de la revocació parcial del Servei d’Ocupació de Catalunya, de la 
subvenció atorgada del programa de Treball als Barris 2018. 
 
 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
21.- Nomenament de la Sra. Mònica Farré Sabaté com a tècnica de comunicació, en 
règim de funcionària de carrera. 
 
22.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 d'abril de 2022, relatiu a la 
contractació de personal en el marc del projecte Treball als Barris. 
 
23.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 d'abril de 2022, relatiu a la 
contractació del Sr. Xavier Silva Mascuñana com a tècnic auxiliar informàtic. 

 

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
1.- Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a l'accés d'una plaça d'agent 
de la Policia Local, en règim de funcionari de carrera, mitjançant concurs oposició de 
mobilitat horitzontal. 
 
2.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada al Casal d'Avis Santa Anna, en 
concepte de material per a l'any 2021. 
 
3.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei d'autocar amb 
conductor per al transport de persones, per a l'Ajuntament de Premià de Dalt. 
 



 
 
4.- Aprovació de l'oferta pública d'estabilització. 
 
5.- Aprovació de la renúncia a l’import de 1.757,51 Euros en concepte de despesa no 
executada en el marc de la  subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya, del 
Programa de Garantia Juvenil. 
 
6.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei de bus nit. 
 
 
 
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 
 


