ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚMERO:

5/2020

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

09/03/2020

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. 4).
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.

DESENVOLUPAMENT LOCAL
3.- Aprovació de la modificació de la ubicació dels carrers assignats per a la urbanització de
Can Verboom.
4.- Atorgament a la Sra. Concepció Comas Font, en representació de l'empresa
"REXACHYCOMAS, S.L.", de la llicència d'obres per a la reforma d'un habitatge aïllat situat
al Camí Sot del Pi, número 10 de Premià de Dalt.
5.- Atorgament a l'empresa "AD PROMOCIONS IMMOBILIARIES VIDAPROMOCASA, S.L.",
de la llicència d'obres de construcció de tres habitatges amb piscina comunitària als solars
situats a la Travessia Ramon Berenguer IV, números 16, 18 i 20 de Premià de Dalt.
6.- Atorgament al Sr. Mikhail Bulianskii, de la llicència d'obres de construcció d'un
habitatge aïllat amb piscina al solar situat al carrer Cisa, número 135 de Premià de Dalt.
7.- Atorgament al Sr. Joan Xarrié Rexach, de la llicència d'obres per a l'ampliació en planta
baixa d'un habitatge entre mitgeres i la construcció d'una nova piscina a la finca situada al
carrer Cisa, número 15 de Premià de Dalt.
8.- Denegació de la llicència d’obres sol·licitada pel Sr. Thomas Hayere, per a l’ampliació en
planta baixa i soterrani, reforma parcial de l’actual planta baixa destinada a habitatge,
construcció de piscina i de garatge en substitució de terres de la finca situada al carrer
Mestre Falla, número 44 de Premià de Dalt.

ESPORTS
9.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de febrer de 2020, relatiu a l'aprovació
del Conveni entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i l'Institut Valerià Pujol i Bosch, per a la
utilització compartida de les instal·lacions esportives de l'institut i/o de les instal·lacions
municipals d'esports.

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

10.- Resolució de la sol·licitud presentada pel Sr. José Maria Sevillano Aguayo per al
reconeixement, actualització i aplicació del grau personal.
11.- Modificació de l'horari laboral del Sr. Raul Maya Castaño.

SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA
12.- Adjudicació definitiva a l'empresa "Grues Alt Maresme, S.L", del contracte del servei
de retirada de vehicles de la via pública i trasllat al dipòsit municipal.

SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ
13.- Aprovació del retorn de la garantia definitiva dipositada per l'empresa "Courts
International XXI, S.L.", amb motiu de l'adjudicació del contracte de les obres de
l'enllumenat del bici parc La Poma de Premià de Dalt.

PRECS I PREGUNTES

URGÈNCIES
1.- Resolució de la revisió d'ofici sol·licitada pel Grup Municipal Crida de Premià de Dalt
dels actes administratius dictats en el procés de selecció per a la contractació laboral
temporal, d'un/a dinamitzador/a social per donar suport i continuïtat a les activitats
iniciades dins el projecte del Pla de Barris.
2.- Adhesió a la pròrroga del contracte derivat núm. 2018.03-D1 de l'acord marc de
subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya, adjudicat a
l'empresa "Lyreco España, S.A", en el marc de la central de compres de l'ACM.
3.- Aprovació del conveni de cooperació educativa a subscriure amb la Universitat de
Barcelona per a l'acolliment d'estudiants en pràctiques acadèmiques.
4.- Aprovació del "Projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores" per a l'acolliment en
pràctiques de l'alumna Andrea Baylach Vergara.

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

