
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO:  10/2020  

CARÀCTER: Sessió Ordinària  

DATA:   18/05/2020 

HORARI:  de 11h a 12h 

LLOC:   de forma telemàtica 

 

 

 
Assisteixen:  
 
Josep Triadó i Bergés     Alcalde 
Alejandro Costa Urigoitia   1r Tinent d’Alcalde 
Carles A. Medina Vilalta   2n Tinent d’Alcalde 
Josi Duran Cutillas    3a Tinent d’Alcalde 
Marc Tintoré i Serra    4t Tinent d’Alcalde 
Isabel Sola Ruiz    Regidora 
Ramon Golart Avila                                Regidor 
Marta Bosch Lafuente   Regidora 
Julián Giner Arroyo    Regidor 
Inmaculada Fernández Martínez         Regidora 
Ginés Marín Marín                                 Regidor 
 
 
 
 
 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 
 
 



 
 

ORDRE DEL DIA 

 
ALCALDIA 
  
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 9). 
  
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 

  
 
COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS 
 
3.- Adjudicació a l'empresa "Consultoria Tècnica Nexus Geogràfics, S.L.", del contracte 
menor de serveis per a la realització del manteniment de la plataforma en mapa i suport 
del servidor de l'Ajuntament. 
 
 
COOPERACIÓ 
 
4.- Aprovació de les justificacions de les subvencions en l'àmbit de Cooperació per a l'any 
2019. 
 
 
CULTURA 
 
5.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Societat Cultural Sant Jaume 
per a l'any 2019. 
 
6.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Coral Primiliana de Veus 
Femenines per a l'any 2019. 
 
7.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació Cultural i Recreativa 
Carnestoltes per a l'any 2019. 
 
8.- Aprovació de les justificacions corresponents a les subvencions concedides en l’àmbit 
de Cultura per a l’any 2019. 
 
 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
9.- Aprovació del retorn de les fiances dipositades per la Sra. Patricia Garrido Romero, per 
les obres situades a la Riera de Sant Pere, número 109 de Premià de Dalt. 
 
 
EDUCACIÓ 



 
 
10.- 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 lliurament de dispositius 
tecnològics per a l'alumnat en el marc del Pla d'acció: centres educatius en línia. 
 
 
EMPRESA I CONEIXEMENT 
 
11.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 30 d'abril de 2020, relatiu a l'aprovació de 
les bases i la convocatòria per a la concessió d'ajuts a micropimes i autònoms com a 
conseqüència de la Covid-19. 
 
 
ESPORTS 
 
12.- Acceptació dels fons de prestació atorgats per la Diputació de Barcelona en l'àmbit 
d'esports. 
 
 
FESTES 
 
13.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de veïns del barri 
Santa Maria, Santa Anna-Tió per a l'any 2019. 
 
14.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de veïns del barri 
del Remei per a l'any 2019. 
 
 
GENT GRAN 
 
15.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de la Gent Gran de 
Premià de Dalt per a l'exercici 2019. 
 
 
OCUPACIÓ 
 
16.- Renúncia a l'import de 1.173,82 Euros, en concepte de despesa no executada en el 
marc de la subvenció concedida pel Servei d'Ocupació de Catalunya, per a la contractació 
en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya. 
 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
17.- Nomenament del Sr. Jordi Miquel Calvo com a funcionari interí, amb la categoria 
d’arquitecte tècnic i constitució d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics. 
18.- Aprovació de l'oferta pública d'ocupació del  2020. 



 
 
 
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ 
 
19.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 8 de maig de 2020, d'aixecament de la 
suspensió del contracte de les obres d'ampliació del pavelló municipal. 
 
20.- Aprovació del retorn de l'aval dipositat per l'empresa "Voracys, S.L.", amb motiu de 
l'adjudicació definitiva de les obres d'urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer de 
Premià de Dalt. 

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
1.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i 
l’Ajuntament de Premià de Mar, Creu Roja, Arquebisbat de Barcelona, Caritas Diocesana, 
Caritas Premià i Església Evangèlica, per dur a terme el projecte DISA de distribució 
solidària d’aliments. 
 
2.- Adjudicació a “CAN QUIM CATERING SCP”, del contracte menor de serveis per a la 
realització del servei d’elaboració d’àpats a domicili. 
 
3.- Aprovació de l'aixecament de la suspensió total del contracte del servei d'assistència 
tècnica d'informàtica, adjudicat al Sr. Pedro Obrero Román i suspès amb motiu de la 
declaració de l'estat d'alarma provocada per la COVID-19. 
 
4.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació per la defensa i ajuda als animals els 400 
Gats. 
 
5.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació del Nostre Comerç de Premià de Dalt.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
I sense més temes a tractar, essent les 12 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                                            Vist i plau 
Mireia Boté Massagué                                  L’Alcalde, 
                                                                                                 Josep Triadó Bergés 


