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

16/2020

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

27/07/2020

HORARI:

de 18’30h a 19’30h

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. 15).
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
ACCIÓ SOCIAL
3.- Aprovació de la reducció de la quota d'escola bressol per al curs 2020-2021 a diverses
famílies.
CULTURA
4.- Atorgament de la subvenció a l'Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes per a
l'exercici 2020.
DESENVOLUPAMENT LOCAL
5.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 6 de juliol de 2020, relatiu a la reobertura
anual del Parc aquàtic "Illa Fantasia".
6.- Atorgament de la llicència ambiental sol·licitada per la Mancomunitat de municipis per
al desenvolupament de l'activitat de deixalleria situada al carrer Gregal cantonada al
carrer dels Francesos del sector industrial la Suïssa.
7.- Desestimació del recurs de reposició presentat pel Sr. Ernesto Freixas de Cortada,
contra l'acord de Junta de Govern Local de data 20 d'abril de 2020.
8.- Acord entre l'Institut Català del Sòl, l'Ajuntament de Premià de Dalt i la Societat
municipal La Pinassa, per executar la Sentència núm. 216/2018-E, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs ordinari 239/2015-E.
EDUCACIÓ
9.- Inici del procediment de contractació del servei de suport educatiu.
EMPRESA I CONEIXEMENT
10.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 de juny de 2020, relatiu a l'aprovació
de les condicions per a l'ús privatiu d'espais del Club Emprèn de Premià de Dalt.

11.- Adjudicació a "PIMEC, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA", del contracte
menor de serveis per portar a terme el projecte del Pla de millora i dinamització dels
polígons industrials de Premià de Dalt.
OCUPACIÓ
12.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona del fons de
prestació relativa al recurs econòmic “Els serveis locals d’ocupació que utilitzen Plataforma
Telemàtica Xaloc".
PLA DE BARRIS
13.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 20 de juliol de 2020, relatiu a la declaració
com a desert, del procediment de contractació del servei de formació de llenguatge i
arranjaments musicals específicament per a corals del municipi de Premià de Dalt.
PROMOCIÓ DE LA VILA
14.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 12 de febrer de 2020, relatiu a l'aprovació
del Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i l'Ajuntament de Teià
per l'impuls dels polígons d'activitat econòmica.
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
15.- Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la cobertura d'una plaça de
peó de servei, reservada a persones amb discapacitat.
16.- Reincorporació del Sr. Ricardo Illán Espinosa com agent de la Policia Local de Premià
de Dalt.
SALUT
17.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de 23 de juliol de 2020, d'acceptació de les
subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona dins el programa complementari
"Cap municipi enrere", de suport integral als governs locals contra la Covid-19.
SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA
18.- Aprovació de l'adjudicació definitiva a l'empresa "PLANA FÀBREGA, S.L.", del contracte
del servei de seguretat privada i protecció ciutadana.
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ
19.- Adhesió al programa de compres de l'ACM per al subministrament i substitució de

l'enllumenat públic per lluminàries led.
20.- Adjudicació definitiva a l'empresa "EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.", del
contracte de soterrament i engrapat de les línies elèctriques de l'Avinguda Catalunya,
carrer Penedès i carrer Costa Brava de Premià de Dalt.
21.- Desestimació de la reclamació patrimonial presentada perl Sr. Oscar Martínez
Centelles.
22.- Estimació parcial de la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Rebeca Mohedo
Casado.
PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES
1.- Aprovació del Conveni entre l’INCASOL, l’Ajuntament de Premià de Dalt i la Societat
Municipal “La Pinassa”, per executar la Sentència núm. 216/2018-E, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, en el recurs ordinari 239/2015-E.

S’APROVEN TOTS ELS PUNT PER UNANIMITAT
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

