ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
NÚMERO:

6/2020

CARÀCTER:

Sessió Ordinària

DATA:

23/03/2020

HORARI:

de 10’30h a 11’30h

LLOC:

de forma telemàtica

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. 5).
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS
3.- Aprovació de la suspensió temporal del contracte del servei d'assistència tècnica
d'informàtica i telecomunicacions, amb motiu de la situació d'emergència provocada pel
Coronavirus.
DESENVOLUPAMENT LOCAL
4.- Aprovació del retorn de les fiances dipositades per la Sra. Adelina Fernandes Diaz, de
les obres situades a l’Avinguda Lleida, núm. 12-14 baix 1ª de Premià de Dalt.
5.- Atorgament a la Sra. Emiliana Curiel Merino, de la llicència de parcel·lació del solar
situat al Camí dels Francesos números 6-8 de Premià de Dalt.
6.- Aprovació del retorn de les fiances dipositades pel Sr. Jordi Ferran Cases, de les obres
situades al carrer Ricard Sagué, número 8 de Premià de Dalt.
EDUCACIÓ
7.- Aprovació de la suspensió del contracte del servei de càtering de les escoles bressol
adjudicat a "Can Quim, SCP", amb motiu de la situació d'emergència provocada pel
Coronavirus.
MOBILITAT
8.- Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i l'Ajuntament de Premià
de Mar, el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, l'ATM i l'Empresa
Casas, S.A, per a la línia de transport interurbà de viatgers Bus C-14.
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ
9.- Proposta desestimatòria de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. José Antonio
Munuera López.
10.- Aprovació de la suspensió temporal del contracte del servei d'un assessorament
tècnic especialitzat en la planificació i gestió de la mobilitat, l'accessibilitat i la seguretat

del municipi de Premià de Dalt, amb motiu de la situació d'emergència provocada pel
Coronavirus.
PRECS I PREGUNTES

URGÈNCIES
1.- Aprovació del protocol d’actuació elaborat amb motiu de l’activació del nivell
d’emergència 1, per part del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, com
a conseqüència de la propagació del Coronavirus.
2.- Declaració de la suspensió automàtica del contracte menor del servei de gestió del
projecte “Com a Casa” d’atenció a les persones amb discapacitat.
3.- Declaració de la suspensió automàtica del contracte de gestió del servei Respir.
4.- Declaració de la suspensió automàtica del contracte del servei de gestió del projecte
Hort Social de Premià de Dalt.
5.- Declaració de la suspensió dels terminis d’execució de les obres de promoció privada
establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència
de l’estat d’alarma.
6.- Aprovació de la suspensió temporal del contracte menor del servei de dinamització
d’espais d’entrenament de Calistènia.
7.- Aprovació de la suspensió temporal del contracte del servei de manteniment de
pintura de les vies públiques i dels edificis municipals.
PRECS I PREGUNTES
No hi ha precs ni preguntes
I sense més temes a tractar, essent les 11’30 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

