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

15/2020

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

14/07/2020

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 l’acta de la sessió anterior (acta núm. 14).
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
ACCIÓ SOCIAL
3.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 25 de juny de 2020, per a l’aprovació de
l’aixecament de la suspensió automàtica del contracte del servei de gestió del projecte
Horts Socials de Premià de Dalt.
4.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 25 de juny de 2020, per a l’aprovació de
l’aixecament de la suspensió automàtica del contracte menor del servei de gestió del
projecte “Com a casa” d’atenció a les persones amb discapacitat.
COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS
5.- Correcció de l'errada material en l'aplicació pressupostària que hi ha a l'acord de la
Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2020, d'adhesió a l'ACM per al
subministrament d'equips multifunció.
EDUCACIÓ
6.- Aprovació del Conveni de col·laboració per al finançament del transport escolar no
obligatori entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Premià de Dalt.
7.- Aprovació del termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d'ajuts
individuals de menjador escolar.
EMPRESA I CONEIXEMENT
8.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 9 de maig de 2020, relatiu a la modificació
de les bases reguladores dels ajuts al teixit empresarial local per a la compensació de
pèrdues econòmiques com a conseqüència de la Covid-19.

ESPORTS
9.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada al Club Patinatge de Premià de
Dalt, per a l'any 2019.
10.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 9 de juliol de 2020, d'aprovació del
Conveni per l'accés dels veïns del municipi a les piscines del Club de Tennis de Premià de
Dalt.
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ
11.- Correcció d'una errada material que apareix a la clàusula 1.14 dels Plecs de Clàusules
Administratives de la licitació de les obres de reparació dels defectes dels quadres de
l'enllumenat públic.
12.- Retorn de la garantia definitiva dipositada per l’empresa "Congife, S.L.", per
l’adjudicació de les obres d’arranjament i construcció d’un nou foampit i resit al BTT La
Poma, de Premià de Dalt.
13.- Aprovació del retorn de la garantia definitiva dipositada per l'empresa "Aquambiente
Servicios para el sector del agua, SAU", amb motiu de l'adjudicació de les obres
d'urbanització del carrer Àngel Guimerà de Premià de Dalt.
14.- Estimació parcial de la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Laura Agüera
González.
PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES
1.- Aprovació de la modificació del contracte de gestió del servei Respir, per tal d'adequarlo a la normativa vigent en matèria de prevenció de la COVID-19.
2.- Aprovació de la renúncia presentada pel Sr. Roger Mercadé Aloy, en representació del
Sr. Nurlan Kamitov, de la llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge aïllat
amb piscina al solar situat al Camí de la Pedrera, números 10-12 de Premià de Dalt.
3.- Atorgament al Sr. Nurlan Kamitov, de la llicència d'obres per a la construcció d'un
habitatge aïllat amb piscina al solar situat al Camí de la Pedrera, 10-12 de Premià de Dalt.
4.- Atorgament al Sr. Anas Layti Benayad, de la llicència d'obres per a la construcció d'un

edifici unihabitatge al solar situat a la Ronda Santiago Rusiñol número 52 de Premià de
Dalt.
5.- Correcció de l’errada material que figura a la clàusula 4, a la clàusula 6 i a l’ Annex II del
plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de formació de
llenguatge i arranjaments musicals específicament per a corals del municipi de Premià de
Dalt.
6.- Aprovació de l'aixecament de la suspensió total temporal del contracte del servei de
consultoria tècnica d'igualtat.

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

