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

8/2021

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

19/04/2021

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. 7).
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.

CULTURA
3.- Adjudicació a l'empresa "Kosmo Joy Eventus, S.L.", del contracte menor de serveis
per a la gestió i producció del Festival Arrela't.
4.- Desestimació parcial del recurs de reposició presentat per l'Associació de Relataires
en Català, relatiu a la justificació de la subvenció atorgada per a l'exercici 2019.
DESENVOLUPAMENT LOCAL
5.- Atorgament a la Sra. Nuria Suárez Castellano, de la llicència d'obres per a la
construcció d'una piscina al solar situat a l'Avinguda Josep Tarradellas número 27 de
Premià de Dalt.
ECONOMIA I PROJECTES ESTRATÈGICS
6.- Aprovació de la modificació de pressupost núm. 2/2021.
EDUCACIÓ
7.- Aprovació de les justificacions de les subvencions atorgades a les AMPA,
corresponents a l'any 2020.
HABITATGE I PATRIMONI
8.- Autorització de la transmissió del dret d'ús de la plaça núm. 19 de l'aparcament de la
Via Primilia de Premià de Dalt.

JOVENTUT
9.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei de casal d'estiu, "Estiu
en Marxa".
MEDI AMBIENT
10.- Atorgament d'una subvenció a l'Associació per la defensa i ajuda als animals "els
400 gats".
OCUPACIÓ
11.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona corresponent al
fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació que utilitzen Plataforma Telemàtica
Xaloc”.
PROMOCIÓ DE LA VILA
12.- Renúncia parcial de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona
corresponent al fons de prestació “Suport a la digitalització dels mercats municipals”.
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
13.- Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per a la
creació d'una borsa de treball de Tènic/a auxiliar de biblioteca.
14.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Dalt a l’acord marc de l'ACM,
relatiu al servei de mediació, a la pròrroga de l’acord marc de la pòlissa de
responsabilitat civil patrimonial, a la pròrroga de l’acord marc del servei d’assegurances i
a l’adhesió de l’acord marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i
instal·lacions.
15.- Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Premià de Dalt a l'acord marc de l'ACM,
relatiu al lot 2-Assegurances de vehicles terrestres.

SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ
16.- Aprovació del requeriment a l'empresa "Construcciones Josep Maria Miró, S.L.", de
reparació de les deficiències en la instal·lació de climatització i generació d'aigua calenta
sanitària a l'obra recepcionada de la Sala Polivalent a l'entorn de l'escola Santa Anna.
17.- Desestimació de la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Ana Cristina
Vilches González.
18.- Estimació parcial de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. Fabio Danze
Montini, en representació de la mercantil "Fabio Danze Trade & Consulting, S.L.".

PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES
1.- Aprovació del Pla d'inversions de patrimoni per a l'exercici 2021.
2.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme, per al
finançament del transport escolar no obligatori.
3.- Aprovació del termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d'ajuts
individuals de menjador escolar.
4.- Aprovació de la pròrroga forçosa de la concessió del servei d'aigua potable, adjudicat a
l'empresa "SOREA, SAU".
5.- Imposició a l'empresa "Tito 2006, S.L.", d'una sanció per la comissió d'una infracció
greu.

TOTS ELS PUNTS S’APROVEN 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

