ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
NÚMERO:
CARÀCTER:
DATA:
HORARI:
LLOC:

10/2021
Ordinària
17/05/2021
de 18’30h a 19’30h
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

Alcalde
1r Tinent d’Alcalde
2n Tinent d’Alcalde
3a Tinent d’Alcalde
4t Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

Gemma Álvarez Martínez, Secretària accidental

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.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 4 de maig de 2021, relatiu a l'aprovació
de l'adhesió al contracte basat en l’acord marc de subministrament i manteniment de
proramari de Microsoft i VMware.
4.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 7 de maig de 2021, relatiu a la correció
de l'errada material que figura al quart acord del Decret d'Alcaldia de data 4 de maig
de 2021, relatiu a l'aprovació de l'adhesió al contracte basat en l'acord marc de
subministrament i manteniment de programari Microsoft i VMware.
CULTURA
5.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 23 d'abril de 2021, relatiu a l'aprovació
del Pla d’Emergència i de l’expedient administratiu de la celebració del Festival Arrela't
2021.
DESENVOLUPAMENT LOCAL
6.- Atorgament al Sr. Miguel Ángel Cadarso Font de la pròrroga de tres mesos, per a
l'inici de les obres de reforma i ampliació de l'habitatge unifamiliar situat al carrer Pic
Carlit número 7 de Premià de Dalt.
7.- Atorgament a la Sra. Maite Arambarri Rodríguez, de la llicència d'obres majors per a
la construcció d'un habitatge aïllat al solar situat al carrer Joan Maragall, número 54 de
Premià de Dalt.

8.- Atorgament a l'empresa "Real Estate Maresme Baix, S.L.", de la llicència de
parcel·lació del solar situat al Carrer Vallès, número 5 de Premià de Dalt.

GENT GRAN
9.- Correcció de l'errada material que figura en l'acord de Junta de Govern Local de
data 3 de maig de 2021, relatiu a l'atorgament de la subvenció anual a l'Associació de
la Gent Gran de Premià de Dalt, per a l'exercici 2021.
JOVENTUT
10.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 29 d'abril de 2021, relatiu a
l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al finançament
en l'àmbit de joventut.
11.- Aprovació de les Bases reguladores per l'assignació de places al Casal d'Estiu
municipal "Estiu Jove 2021".
MEDI AMBIENT
12.- Correcció de l'errada material que figura en l'acord de Junta de Govern Local de
data 6 d'abril de 2021, relatiu a l'atorgament d'una subvenció a l'ADF de Premià de
Dalt.
OCUPACIÓ
13.- Aprovació de l’adhesió al Conveni per a la creació de l’Acord de concertació pel
Desenvolupament Econòmic, Social i l’Ocupació del Maresme, amb els agents socials
CCOO, UGT i les associacions empresarials FAGEM i PIMEC.
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
14.- Constitució d'una borsa de treball de treballadors/es socials.
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ

15.- Estimació de la reclamació patrimonial presentada per l'empresa "Corma SCCL".

URGÈNCIES
1.- Aprovació de les liquidacions al fons de cooperació municipal, a les finances del
Consell Comarcal del Maresme, exercicis 2019, 2020 i 2021.
2.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i
l'Orquestra de Cambra Catalana.
3.- Aprovació de la resolució de l'expedient del concurs per a la concessió
administrativa de les instal·lacions dels camps de futbol municipals.
4.- Aprovació de les modificacions de la llicència de construcció presentada per
l'empresa "Tacar, S.L.", d'una nau industrial al solar situat al carrer migjorn números
01-03 de Premià de Dalt.

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 accidental, en dono fe.

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

La Secretària accidental
Gemma Álvarez Martínez

Vist i plau
L’Alcalde,
Josep Triadó Bergés

