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

14/2021
Ordinària
12/07/2021
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

Mireia Boté i Massagué, Secretària

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 13).

2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
ACCIÓ SOCIAL
3.- Adjudicació al Sr. Héctor Florit Franquesa, del contracte del servei d'atenció
psicològica per a infants víctimes de violència masclista.
COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS
4.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 22 de juny de 2021, relatiu a
l'aprovació del contracte basat en l’acord marc de subministrament i manteniment de
programari de Microsoft i Vmware (lot 1), adjudicat a l’empresa "ABAST SYSTEMS &
SOLUTIONS, S.L", pel subministrament i manteniment de 5 llicències més de Microsoft.
CULTURA
5.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, per a la
compra de llibres i diaris per la biblioteca Jaume Perich i Escala.
6.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 28 de juny de 2021, relatiu a la llicència
d’ocupació de domini públic d’una porció de l’espai pavimentat que es troba a Can
Figueres, per a la prestació del servei de bar al Jazz en la nit.
7.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 2 de juliol de 2021, relatiu a
l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l'entitat Geganters de Premià de
Dalt, per a l'exercici 2021.
EMPRESA I CONEIXEMENT
8.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb els Ajuntaments d’Argentona, Cabrera
de Mar, Dosrius, El Masnou, Montgat, Òrrius, Teià, Tiana i Vilassar de Mar, pel
desenvolupament del Projecte de Treball, Talent i Tecnologia “Tecnologia i
sostenibilitat en la construcció al Baix Maresme”, atorgat per la Diputació de
Barcelona.
PATRIMONI

9.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de juny de 2021, relatiu a la rescissió
del contracte d'arrendament del terreny no urbanitzable situat a la Trav. Can
Maresme, 6, de Premià de Dalt.
10.- Acceptació de la cessió de l'ús gratuït del rellotge situat al campanar de la
Parròquia de Sant Pere del municipi de Premià de Dalt.
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ
11.- Declaració com a desert, del procediment de contractació del subministrament de
combustible per als vehicles municipals.
12.- Adjudicació a l'empresa "Via Augusta Obres i Serveis, SLU", del contracte menor
d'obra per a dur a terme les obres per a la pavimentació de l'actual aparcament dels
camps municipals de futbol.

URGÈNCIES
1.- Acceptació del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona per activitats
culturals del cicle festiu, en el marc del Catàleg 2021 del Pla de Concertació XGL 20202023.
2.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya en el marc del
PROGRAMA.CAT, per espectacles de les àrees de cultura i festes.
3.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació del
Nostre Comerç de Premià de Dalt, destinada a finançar les activitats per a la
dinamització del teixit comercial local.
4.- Aprovació de la modificació de pressupost núm. 3/2021.
5.- Aprovació de l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l'escola Marià
Manent, corresponent a l'exercici 2021.
6.- Aprovació de l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l'Institut Valerià
Pujol, corresponent a l'exercici 2021.

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

