ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió

NÚMERO:

7/2019

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

01/04/2019

HORARI:

de 19h a 20 hores

LLOC:

Sala de Juntes de L’Ajuntament

Assisteixen:
Josep Triadó i Bergés
Marc Tintoré i Serra
Josep Font i Vives
Magda Julià López
Antoni López Guillén
Josi Duran Cutillas
Ana M. Cuello Ladevesa
Carles A. Medina Vilalta
Alejandro Costa Urigoitia
Emma Escolano i Juanola
Inmaculada Fernández Martínez
Ginés Marín Marín

Mireia Boté Massagué, Secretària

Alcalde
1r Tinent d’Alcalde
2n Tinent d’Alcalde
3a Tinent d’Alcalde
4t Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (acta núm. 6).
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
CULTURA/ARTS ESCÈNIQUES
3. Aprovació de la pròrroga del protocol d'Adhesió al Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics
Municipal, així com la modificació del Pacte Quart, apartat 1 de l'esmentat Protocol.

DESENVOLUPAMENT I COOPERACIO
4. Aprovació de les justificacions de les subvencions en l'àmbit de Desenvolupament i
Cooperació per a l'exercici 2018.
5. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació New Wave
Percussion, per a l'any 2018.
6. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Fundación Vicente Ferrer, per
a l'any 2018.

ENSENYAMENT
7. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Premià de Dalt per al Pla Educatiu d’Entorn
pels cursos escolars del 2019 al 2023.
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 22 de març de 2019, relatiu a les activitats
de Sant Jordi.

GENT GRAN
9. Aprovació dels contractes per a la celebració del dinar de germanor de la Gent Gran

per a l'any 2019.

GOVERNACIÓ
10. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 21 de març de 2019, per a l'adjudicació
definitiva a l'empresa "Plana Fàbrega Vigilància, S.L." del contracte del servei de
seguretat privada i protecció ciutadana.

HISENDA
11. Donar compte del decret d'Alcaldia de data 22 de març de 2019 d'aprovació de la
relació de factures emeses núm. 1/2019.
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de març de 2019 d'aprovació de la
relació de factures núm. 5/2019.
13. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 25 de març de 2019 d'aprovació de la
relació de factures núm. 6/2019.

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
14. Aprovació de l'atorgament de la subvenció a l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF),
corresponent a l'any 2019.
15. Adjudicació al Sr. Daniel Sánchez Conesa, del contracte menor de serveis per dur a
terme el sistema de reg al Parc Jordi Pujol i a la zona verda del pavelló.

OBRES I VIA PÚBLICA
16. Atorgament al Sr. Sebastià Álvarez Vila, de la llicència d’obres per a la rehabilitació
d’un habitatge entre mitgeres situat al Carrer Llarg, número 8, de Premià de Dalt.
17. Aprovació de la pròrroga del termini d’acabament de les obres majors per a la
construcció d’un edifici destinat a Centre d’Assistència Primària a la parcel·la situada al
carrer Amèlia, número 1 de Premià de Dalt, presentada pel Sr. Martí Ballart Torras en
representació del Servei Català de la Salut.

18. Adjudicació al Sr. Miguel López García, del contracte menor de subministrament per
a la col·locació d'un tancament d'alumini per un dels accessos posteriors de l'escola
Santa Anna.
19. Donar Compte del Decret d'Alcaldia de data 21 de març de 2019, relatiu a la correcció
de l'errada material que figura al tercer acord del Decret d'Alcaldia relatiu a l'aprovació
de la pròrroga del contracte adjudicat a l'empresa "Electricitat Boquet, S.L." per al servei
de manteniment i control de l'enllumenat públic de Premià de Dalt.
20. Aprovació del retorn de la garantía definitiva constituida per l'empresa "Hidráulica y
Obras, S.A.", amb motiu de les obres de reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall
d'Aran, al barri de la Floresta de Premià de Dalt.
21. Aprovació del retorn de la garantía definitiva constituida per l'empresa "Hidráulica y
Obras, S.A.", amb motiu de les obres d'urbanització del carrer de la Cisa, tram 1, etapa A,
comprès entre la Riera de Sant Pere i el carrer Sant Josep, de Premià de Dalt.

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS
22. Aprovació de l'ampliació de la jornada laboral de la Sra. Monica Rodriguez Gallardo.
23. Aprovació del Conveni de col·laboració amb l'Institut Obert de Catalunya, per a
l'acolliment en pràctiques de la Sra. Esther Sánchez Navarro.
24. Aprovació de les bases per al procés de selecció de quatre places de peons de servei i
creació d'una borsa de treball.

PRECS I PREGUNTES

URGÈNCIES

1. Aprovació de la segona pròrroga del contracte adjudicat a “l’Associació esportiva i
educativa Dinàmic”, relatiu a la gestió del casal d’estiu de Premià de Dalt.
2. Adjudicació al Sr. Sabí Rom Serra, del contracte menor per a dur a terme els serveis de
direcció d’execució d’obres, coordinació de seguretat i salut, i control de qualitat de

l’execució de les obres de construcció de l’ampliació del pavelló d’esports de Premià de
Dalt.
3. Adjudicació a l’empresa “Electricitat Boquet, S.L.”, del contracte menor per a realitzar
les obres d’instal·lació d’un sistema d’alarma antifurt de cablejat elèctric als dos quadres
d’enllumenat de la Suïssa.
4. Aprovació de les bases i de la convocatòria per a la cobertura, en règim laboral fix i pel
procés d'estabilització del personal temporal, de dues places vacants d'educadores
infantils i per a la creació d'una borsa de treball.
5. Adjudicació a l’empresa “Arts Managers, S.L.”, del contracte menor de serveis per a la
realització d’un concert dins el marc de l’Ulisses Fest 2019.

PRECS I PREGUNTES
No hi ha precs ni preguntes
I sense més temes a tractar, essent les 20 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
Mireia Boté Massagué

Vist i plau
L’Alcalde,
Josep Triadó Bergés

