ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚMERO:

24/2019

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

16/12/2019

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 Avila
Marta Bosch Lafuente
Julián Giner Arroyo
Inmaculada Fernández Martínez
Ginés Marín Marín

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
Regidora
Regidor

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 23).
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.

ACCIÓ SOCIAL
3.- Aprovació de diversos ajuts a famílies dins el programa "Esports per la inclusió".
4.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 5 de desembre de 2019, relatiu a
l'aprovació del contracte menor de serveis per a la realització de les obres d'arranjament
d'habitatges per a gent gran.
5.- Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Premià de Dalt al protocol comarcal per a
l'abordatge de la violència masclista al Maresme.

COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS
6.- Adjudicació a l'empresa "Inforgest Informàtica, S.L.", del contracte menor de
subministrament per a l'adquisició de divers equipament informàtic.
7.- Adjudicació a l'empresa "Juan Carlos Nuñez Ávila", del contracte menor de
subministrament per a l'adquisició de divers equipament informàtic.
8.- Adjudicació a l'empresa "Pedro Obrero Roman", del contracte menor de
subministrament per a l'adquisició de llicències del paquet ofimàtic Microsoft Office per a
nous ordinadors.

DESENVOLUPAMENT LOCAL
9.- Aprovació del retorn de les fiances dipositades per l'empresa "Construcciones Martínez
95, S.L.", com a garantia de les obres situades a l’Avinguda Canigó, núm. 15, de Premià de
Dalt.
10.- Aprovació del retorn les fiances dipositades pel Sr. Ivan Grau Figueredo, com a
garantia de les obres situades al camí de Teià, núm. 13-15, de Premià de Dalt.
11.- Aprovació del retorn de les fiances dipositades pel Sr. Walter Sabí Gallarza, com a
garantia de les obres situades al Passatge Marià Manent, núm. 4, de Premià de Dalt.

EDUCACIÓ
12.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 11 de desembre de 2019, relatiu a la
despesa corresponent al transport escolar no obligatori pel curs escolar 2018-19.

JOVENTUT
13.- Adjudicació a "L'escola Lliure el Sol", del contracte menor de serveis per a la
realització d'un curs de monitors de lleure.

MEDI AMBIENT
14.- Adjudicació a l'empresa "Centroplag, S.L.", del contracte menor de serveis per a la
realització del tractament fitosanitari per al control de la plaga de la processionària del pi
de Premià de Dalt.
15.- Adjudicació a l'empresa "Tebancat, S.L.L.", del contracte menor d'obra per a la
remodelació del Camí de la Costa de Premià de Dalt.
16.- Adjudicació al Sr. Daniel Sánchez Conesa, del contracte menor d'obra per a la
instal·lació de nous sistemes de reg a diferents espais verds municipals.
17.- Adjudicació a l'empresa "Naturalea Conservació, S.L.", del contracte menor d'obra per
a la consolidació del talús del carrer del Mar de Premià de Dalt.
18.- Adjudicació a l'empresa "Via Augusta Obres i Serveis, SLU", del contracte menor
d'obra per a la realització de les obres necessàries per a dur a terme el condicionament de
l'espai adjacent al talús del carrer del Mar de Premià de Dalt.

OCUPACIÓ
19.- Aprovació de la revocació final del Servei d’Ocupació de Catalunya, de la subvenció
atorgada corresponent a l’expedient 15/FOAP/269/0126687, en concepte dels alumnes
que no han finalitzat o no han assistit al 75% de les hores dels mòduls formatius.

PLA DE BARRIS
20.- Adjudicació a l'empresa "Happyludic Playground and Urban Equipment, S.L.", del
contracte menor de subministrament de mobiliari urbà.

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
21.- Aprovació de l'adhesió al Pla Agrupat 2020 per a la formació del personal.
22.- Modificació de l'horari i distribució del temps de treball de la Sra. I.D.G.
23.- Resolució de la sol·licitud efectuada pel Sr. A.J.LL.G, per a l'abonament de la diferència
del complement específic.
24.- Desestimació, per extemporània, de la sol·licitud de reincorporació al servei actiu
presentada per la Sra. J.R.G.
25.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Dalt a la segona pròrroga de
l’acord marc del servei de mediació, a la primera pròrroga de l’acord marc del servei
d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions, a l’acord marc de la pòlissa de
responsabilitat civil patrimonial i a l’acord marc del servei d’assegurances.
26.- Aprovació de la jubilació parcial del Sr. Emilio Palacios Canals i modificació del
contracte del Sr. Oscar Cabezas Giménez.
27.- Acceptació de la renúncia de dos agents de policia i nomenament dels Sr. Ismael
Basallote Zajara i Jesús David Rodríguez Guirao com agents de policia.

SALUT
28.- Aprovació de la primera pròrroga del contracte de control de la legionel·losi dels
edificis municipals de Premià de Dalt.

SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ
29.- Adjudicació al Sr. Carlos López Morata, del contracte menor d'obra per a realitzar les
obres d'arranjament de la instal·lació elèctrica del pavelló poliesportiu de Premià de Dalt.
30.- Adjudicació a l'empresa "Novelec Maresme, S.L.", del contracte menor d'obra per a la
realització de les obres d'instal·lació d'un nou enllumenat al camp de futbol amb
tecnologia led.
31.- Adjudicació a l'empresa "Asfaltos Augusta, S.L.", del contracte menor d'obra per a la
realització de les obres d'asfalt del carrer Bonavista de Premià de Dalt.
32.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei de manteniment i
revisió de les instal·lacions contra-incendis, així com dels sistemas d'alarma, control
d'accessos i intrusió dels edificis i instal·lacions publiques municipals.

33.- Estimació parcial de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. L.E.M, en
representació del Sr. A.R.M.

PRECS I PREGUNTES

URGÈNCIES

1.- Atorgament de la subvenció anual a l’entitat Creu Roja per a l’exercici 2019.
2.- Adjudicació a l’empresa “Irabau 92, S.L.”, del contracte menor d’obra per a la
realització de les obres d’asfaltat de la Carretera dels Sis Pobles de Premià de Dalt.
3.- Adjudicació a l’empresa “Vialitat i Serveis, SLU”, del contracte menor d’obra per a la
realització de les obres d’arranjament de les voreres del carrer Montseny.
4.- Adjudicació a l’empresa “Via Augusta Obres i Serveis, S.L.”, del contracte menor d’obra
per a la realització de les obres per a millorar la seguretat vial a l’entorn de l’escola Betlem
de Premià de Dalt.
5.- Atorgament dels ajuts extraordinaris per a la rehabilitació dels elements comuns dels
edificis i de la instal·lació d’ascensors en els edificis privats inclosos en l’àmbit delimitat del
Pla de Barris de Premià de Dalt.
6.- No admissió a tràmit del recurs de reposició interposat per la Sra. MR.M.B.

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
Mireia Boté Massagué

Vist i plau
L’Alcalde,
Josep Triadó Bergés

