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

15/2021
Ordinària
26/07/2021
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

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.

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
programari de Microsoft i Vmware (lot 1).
4.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei de manteniment i
suport per a l'aplicació informàtica de Geoportal.
5.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei de manteniment i
suport de la pàgina web de l'Ajuntament de Premià de Dalt.
6.- Adjudicació definitiva del contracte del servei de manteniment del programa de
gestió de nòmines.
7.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació del servei de manteniment del
programari de gestió d'expedients administratius de l'Ajuntament de Premià de Dalt.
8.- Adjudicació a l'empresa "Abast Systems & Solutions, S.L.", del contracte basat en
l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de llicències de
Microsoft i Vmware.
CULTURA
9.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 25 de juny de 2021, relatiu a
l'aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en
l'àrea de Cultura.

FESTES
10.- Estimació del recurs de reposició interposat per l'Associació de Veïns del barri
Santa Maria, Santa Anna-Tió, contra l'acord de Junta de Govern Local de data 30 de
juny de 2021.
JOVENTUT
11.- Aprovació de les bases per a la realització del sorteig de les inscripcions a la
Ludoteca per al curs 2021-2022.
OCUPACIÓ
12.- Renúncia de l’import de 520,69 Euros, en concepte de despesa no executada en el
marc de la subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya.
PLA DE BARRIS
13.- Acceptació de la revocació parcial de la subvenció corresponent al projecte de
Treball als Barris 2017 del Servei d’Ocupació de Catalunya.
14.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de juny de 2021, relatiu a la
sol.licitud de Treball als Barris 2021.
PROMOCIÓ DE LA VILA
15.- Acceptació del recurs material de la Diputació de Barcelona en matèria de consum
"Activitats de sensibilització en matèria de consum responsable a Premià de Dalt”.
16.- Aprovació de les subvencions atorgades pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona en el marc del Programa.cat, per
a les actuacions de l’Ulisses Fest 2021.
17.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 13 de juliol de 2021, relatiu a
l'adjudicació dels estand a les mostres gastronòmiques de l'Ulisses Fest 2021.
18.- Aprovació de la modificació del lloc de l’actuació del concert del POT PETIT SC, en
el marc de l’Ulisses Fest 2021.

19.- Aprovació de la modificació del lloc de l’actuació del concert de la cantant SUU, en
el marc de l’Ulisses Fest 2021.
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
20.- Adjudicació a la "Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.", del contracte del
servei postal de correspondència ordinària de l'Ajuntament i el Jutjat de Pau de Premià
de Dalt.
21.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya en concepte
de despeses de funcionament del Jutjat de Pau.
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ
22.- Desestimació de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. Manel García Gual.

URGÈNCIES
1.- Aprovació de la modificació de pressupost núm. 5/2021.
2.- Adjudicació a l’empresa “Infordisa, 2.0, S.L.”, del contracte de subministrament de
la renovació de les llicències antivirus.
3.- Desestimació del recurs potestatiu de reposició interposat pels Srs. Ramon Torrents
Grau i Elena Garcia Grau, contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data
15 de maig de 2017.
4.- Declaració com a desert i aprovació de la nova convocatòria del procés de selecció
per a la provisió, per lliure designació, del lloc de treball d’encarregat/da de la brigada
municipal.
5.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i
l’empresa “Mr Sunglass Store, S.L.”, per al mecenatge de les activitats organitzades
dins el festival Ulisses Fest 2021.

6.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i
l’empresa “Quo Servis, S.L.” , pel mecenatge de les activitats organitzades dins el
festival Ulisses Fest 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

