
 
 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Identificació de la sessió 

 
NÚMERO:  15/2022 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 11/07/2022  

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. 14). 
 
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
      

 
ACCIÓ SOCIAL 
 
3.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2022, relatiu a l'aprovació 
dels ajuts pel pagament de quotes d'Estiu Jove a diversos alumnes. 
 
4.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de juny de 2022, relatiu a 
l'aprovació de la liquidació corresponent als serveis d'atenció domiciliària i transport 
adaptat, corresponent a l'any 2021. 
 
5.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de juny de 2022, relatiu a 
l'acceptació del Fons de prestació pel finançament de programes de lluita contra la 
vulnerabilitat social, i d'accions de millora i digitalització dels serveis socials. 
 
6.- Adjudicació a la Sra. Somaya Cherkaoui el Fakri, del dret al servei d'allotjament 
temporal d'urgències de l'Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
 
CULTURA 
 
7.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 5 de juliol de 2022, relatiu a 
l'adjudicació del contracte de subministrament d'accés a una plataforma digital de 
venda d'entrades en línia (ticketing) per als esdeveniments organitzats per 
l'Ajuntament. 
 
8.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2022, relatiu a 
l’acceptació de la subvenció atorgada per l’Oficina de Suports a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per a l'adquisició de llibres i 
diaris destinats a Biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya. 
 
 
ECONOMIA 
 
9.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 17 de juny de 2022, relatiu a 
l'aprovació de la modificació de pressupost núm. 5/2022. 



 
 

 
10.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de juny de 2022, relatiu a 
l'aprovació de la modificació de pressupost núm. 7/2022. 
 
 
EDUCACIÓ 
 
11.- Correcció de l'errada material en la proposta de Junta de Govern Local de data 13 
de juny de 2022, relativa a l'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a 
l'escola Santa Anna. 
 
12.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de juny de 2022, relatiu a la 
modificació de l'acord cinquè que figura a la proposta aprovada per Junta de Govern 
Local de data 16 de maig de 2022, en relació amb la distribució anual de la despesa del 
contracte de servei d'autocar amb conductor per al transport de persones per a 
l'Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
 
ESPORTS 
 
13.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de juny de 2022, relatiu a 
l'adjudicació a l'empresa "BRAIN IN A VAT INSURANCE, S.L.", de la concessió 
administrativa de les instal·lacions del bici parc La Poma. 
 
 
FESTES 
 
14.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de juny de 2022, relatiu a 
l'adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis per al lloguer dels equips 
de so i il·luminació, i els equips tècnics per a esdeveniments i activitats organitzades o 
on hi col·labora l'Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
 
GENT GRAN 
 
15.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2022, relatiu a la 
correcció de l'errada material en la proposta aprovada en la Junta de Govern Local de 
data 19 d'abril de 2022. 
 
 
PROMOCIÓ DE LA VILA 
 
16.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 21 de juny de 2022, relatiu a 
l'aprovació de les bases i la convocatòria per a participar a la mostra gastronòmica i a 
l'Ulisses Market. 



 
 

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
17.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme, per 
a l'ús i gestió de borses de personal d'àmbit Comarcal per ocupar temporalment llocs 
de treball. 

 

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
  
1.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i 
l'empresa "Quo Servis, S.L.", per al mecenatge de les activitats organitzades dins del 
festival Ulisses Fest 2022. 
 
2.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i 
l'empresa "Matinée 2000, S.L.", per al mecenatge de les activitats organitzades dins del 
festival Ulisses Fest 2022. 
 
3.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per portar a 
terme el projecte “Sumem per la indústria dels PAE aliança Premià de Dalt-Teià", en la 
modalitat d’execució mitjançant col·laboració interadministrativa amb l’Ajuntament de 
Teià. 
 
4.- Aprovació de l'atorgament de subvencions en l'àmbit de Cooperació i Solidaritat, 
corresponent a l'exercici 2022. 
 
5.- Constitució d'una borsa de treball de treballadors/es familiars, i contractació de la 
Sra. Marta Busquets Pablo com a treballadora familiar. 
 

  

 
 

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 


