ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚMERO:

16/2019

CARÀCTER:

Extraordinària

DATA:

02/09/2019

HORARI:

de 18’30h a 19’30 hores

LLOC:

Sala de Juntes de L’Ajuntament

Assisteixen:
Josep Triadó i Bergés
Alejandro Costa Urigoitia
Carles A. Medina Vilalta
Josi Duran Cutillas
Marc Tintoré i Serra
Isabel Sola Ruiz
Ramon Golart Àvila
Marta Bosch Lafuente
Julián Giner Arroyo

Mireia Boté i Massagué, Secretària

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

ORDRE DEL DIA

COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS
1. Aprovació de l'adhesió a l'acord marc de l'ACM, del servei de videoacta amb l'empresa
adjudicatària "Servicios Microinformática, S.A.", pel subministrament de 8 micròfons.

CULTURA
2. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 30 de juliol de 2019, relatiu a l'adjudicació
a l'empresa "Techkovery, S.L.U." del contracte de subministrament d'una màquina d'auto
préstec, dos estacions de treball i un arc de seguretat.
3. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 30 de juliol de 2019, relatiu a l'adjudicació
a l'empresa "Arrow Servicios Técnicos, S.L.", del contracte de subministrament
d'etiquetes i enxipat dels fons (Sistema Rfid).
4. Aprovació del pagament de l'import corresponent al Consorci de Normalització
Lingüística pel Servei de l'Oficina de Català de Premià de Dalt, corresponent a l'exercici
2019.

DESENVOLUPAMENT LOCAL
5. Atorgament al Sr. Francisco Sánchez Peralta, de la llicència d'obres de legalització de
l'ampliació de l'habitatge existent situat al carrer Cerdanya, 15, planta baixa, de Premià
de Dalt.
6. Atorgament a l'empresa "Babaloo Properties, B.A.", de la llicència d'obres per a
l'ampliació d'un habitatge aïllat amb piscina al solar situat al Passatge Santiago Rusiñol,
número 14, de Premià de Dalt.
7. Atorgament a la Sra. Adelina Fernandes Díaz, de la llicència de canvi d'ús de local a
habitatge i obres del local situat a l'Avinguda Lleida, 12-14, baixos 1ª, de Premià de Dalt.

EDUCACIÓ I INFÀNCIA
8. Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en l'àrea
d’Educació.
9. Adjudicació dels contractes menors de serveis, per a la realització dels cursets de
natació, i el transport dels alumnes de segon cicle de primària de les escoles Santa Anna i

Marià Manent de Premià de Dalt, pel curs 2019-2020.
10. Anul·lació de la previsió de despeses relatives a les activitats de Sant Jordi realitzades
dins el Pla Educatiu d'Entorn.
11. Aprovació de la disposició de les despeses del programa "Anem al Teatre", pel curs
2019-2020.

PLA DE BARRIS
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 13 d'agost de 2019, relatiu a l'adjudicació
del contracte menor de subministrament a l'empresa "Crous Expert, S.L.", per a la
fabricació i instal·lació d’un parc de Workout a la zona de la Petanca de Premià de Dalt.

PROMOCIÓ DE LA VILA
13. Adjudicació de les parades per a la Mostra Gastronòmica de l'UlissesFest 2019,
corresponent a la nova convocatòria oberta en data 29 de juliol de 2019.

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
14. Aprovació de les bases i la convocatòria de dues places d'administratius/ves, per
concurs oposició i promoció interna.
15. Nomenament de la Sra. Maria Teresa Pallarés Ramírez com a Tècnica d'Administració
Especial d'Intervenció.
16. Aprovació de les bases i la convocatòria per a la cobertura, en règim laboral fix i pel
sistema de concurs lliure, d'un conserge pel procés d'estabilització de lloc de treball i per
a la creació d'una borsa de treball.
17. Transformació del contracte laboral d'interinitat subscrit amb el Sr. David Casas Batlle
en un contracte fix, i constitució d'una borsa de treball de peons de servei, especialitat
de construcció.
18. Transformació del contracte laboral d'interinitat subscrit amb el Sr. José Manuel
Martos Gutiérrez en un contracte fix, i constitució d'una borsa de treball de peons de
servei, especialitat zones esportives.
19. Transformació dels contractes laborals d'interinitat dels Srs. Enrique Coromina
Domènech i el Sr. José Manuel Díez del Rio, en contractes indefinits, i creació d'una borsa
de treball de peons de serveis, especialitat jardineria.

20. Contractació de tres peons de jardineria dins el Programa Complementari de Millora
de l'Ocupabilitat.
21. Contractació de quatre educadores infantils per al curs 2019-2020 i modificació de la
categoria professional de la Sra. Sara Cano Ato.

SALUT
22. Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en l'àrea de
Salut.

SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ
23. Adjudicació a l'empresa "Voracys, Construcciones y Servicios, S.L.", del contracte
menor d'obra per a la construcció de dos camps de futbol infantil a l'espai de
l'equipament del camp municipal de futbol de Premià de Dalt.

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
Mireia Boté Massagué

Vist i plau
L’Alcalde,
Josep Triadó Bergés

