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

14/2020

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

30/06/2020

HORARI:

de 11h a 12h

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 les actes de les sessions anteriors (actes núm. 12 i 13).
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.

COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS
3.- Aprovació de la sol·licitud d'adhesió de l'Ajuntament de Premià de Dalt a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret.
DESENVOLUPAMENT LOCAL
4.- Atorgament al Sr. A.C.R. de la llicència d'obres majors per a la construcció d’un
habitatge aïllat al solar situat al carrer Torras i Bages, números 69-71, de Premià de Dalt.
EDUCACIÓ
5.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 12 de juny de 2020, relatiu a l'acceptació
de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per al finançament de l'Escola de
Música pel curs 2017-2018.
JOVENTUT
6.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada al Cau l'Espolsada de Premià de
Dalt per a l'exercici 2019.
MEDI AMBIENT
7.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei de col·locació, recollida,
transport i gestió dels contenidors amb els residus generats pels serveis públics de Premià
de Dalt.

PLA DE BARRIS
8.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei de formació de
llenguatge i arranjaments musicals, específicament per a corals, del municipi de Premià de
Dalt.
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
9.- Adjudicació a l'empresa "Brand Salesman, S.L.", del contracte menor del servei
d'assessorament en matèria de protecció de dades personals.
10.- Donar-nos per assabentats de la renúncia presentada per la Sra. Montserrat Albets
Reig com a treballadora d'aquest Ajuntament i contractació de la Sra. Sandra Estévez
Quevedo com a administrativa del departament d'Acció Social.
SALUT
11.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 18 de juny de 2020, d'acceptació de les
subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en l'àrea de Salut.
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ
12.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació de les obres de reparació dels
defectes dels quadres de l'enllumenat públic.
PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES
1.- Aprovació de l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de
multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació als ens locals de
Catalunya.
2.- Aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb l’empresa
“Audifilm Grupoal Software, S.L.”.
3.- Aprovació del nou Conveni d’adhesió al programa “Anem al teatre”, organitzat per la
Diputació de Barcelona.

4.- Aprovació de l’ampliació del termini de justificació de la subvenció atorgada a l’escola
Marià Manent.
5.- Aprovació de l’ampliació del termini de justificació de la subvenció atorgada a l’escola
Santa Anna.
6.- Aprovació de l’ampliació del termini de justificació de la subvenció atorgada a l’Institut
Valerià Pujol i Bosch.
7.- Aprovació de la compensació econòmica a favor de la Fundació Privada Molí d’en
Puigvert.
8.- Rectificació de l’error aritmètic corresponent a la subvenció acceptada per la Junta de
Govern Local de data 15 de juny de 2020.
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
Mireia Boté Massagué

Vist i plau
L’Alcalde,
Josep Triadó Bergés

