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

17/2021
Ordinària
09/08/2021
de 18’30h a 19’30h
de forma telemàtica

Assisteixen:
Josi Duran Cutillas
Carles A. Medina Vilalta
Marc Tintoré i Serra
Isabel Sola Ruiz
Ramon Golart Avila
Marta Bosch Lafuente
Julián Giner Arroyo
Inmaculada Fernández Martínez
Ginés Marín Marín

Alcaldessa accidental
2n Tinent d’Alcalde
4t Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

Excusa la seva absència:
Alejandro Costa Urigoitia

1r Tinent d’Alcalde

Gemma Álvarez Martínez, Secretària accidental

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (actes núm. 15 i 16).
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.
3.- Aprovació de la liquidació definitiva al fons de cooperació municipal en concepte
d'aportació municipal a les finances del Consell Comarcal del Maresme, corresponent a
l'exercici 2020.
CULTURA
4.- Aprovació de la inscripció de l'entitat "Associació del nostre Comerç de Premià de
Dalt", al Registre d'entitats i Associacions Locals.
5.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de juliol de 2021, relatiu a l’aprovació
de la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes,
corresponent a l'exercici 2020.
COOPERACIÓ
6.- Aprovació de les justificacions de les subvencions atorgades en l'àmbit de Cooperació,
per a l'exercici 2020.
GENT GRAN
7.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 de juliol de 2021, relatiu a l'aprovació
del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i la Fundació privada
Gentis.
8.- Aprovació de l'atorgament d'una subvenció a l'Associació de la Gent Gran de Premià
de Dalt, corresponent a l'exercici 2021.
DESENVOLUPAMENT LOCAL

9.- Atorgament al Sr. Marius Gutiérrez Xivillé, d'una llicència d'obres majors per a la
construcció d'un habitatge aïllat amb piscina al solar situat al carrer Congost, número 911 de Premià de Dalt.
10.- Atorgament al Sr. Enrique Corbat Diaz, en representació de l'empresa "Real Estate
Maresme Baix, S.L.", de la llicència d'obres majors per a la construcció d'un habitatge
aïllat al solar situat al carrer Vallès, número 7 de Premià de Dalt.
11.- Aprovació del retorn de la fiança dipositada pel Sr. Ignasi Tarradas Montero, per les
obres situades al carrer Parc Güell, número 18 de Premià de Dalt.
12.- Aprovació del retorn de la fiança dipositada per l'empresa "Construcciones Martínez
95, S.L.", corresponent a les obres situades a l’Avinguda Tarragona número 18 baixos, de
Premià de Dalt.
13.- Atorgament al Sr. Enrique Corbat Diaz, en representació de la Sra. Carmen Isgro, de la
llicència d'obres majors per a la construcció d'un habitatge aïllat al solar situat al carrer
Vallès, número 5 de Premià de Dalt.
EMPRESA I CONEIXEMENT
14.- Aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions al teixit empresarial
pel foment de l’ocupació, per a l’exercici 2021.
MEDI AMBIENT
15.- Adjudicació al Sr. Jesús Gutiérrez Sierra, del contracte de subministrament de
plantes.
OCUPACIÓ
16.- Acceptació de la subvenció atorgada pel Servei de Mercat de Treball, per l’actuació
“Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local”.
PROMOCIÓ DE LA VILA
17.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 9 de juliol de 2021, relatiu a l'ampliació
de termini de presentació de sol·licituds a la mostra gastronòmica Ulisses 2021.
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ

18.- Adjudicació al Sr. Xavier Peralba Costa, del contracte menor del servei de pintura per
a la senyalització vial horitzontal de la Carretera de Premià de Mar.
PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES
1.- Aprovació de la justificació de les subvencions atorgades dins l'àrea d'esports,
corresponent a l'exercici 2020.
2.- Aprovació de la revocació de la subvenció nominativa atorgada al Cau l'Espolsada,
corresponent a l'exercici 2020.
3.- Aprovació de l'atorgament de la subvenció i del model de Conveni a l'Associació
Cultural i Recreativa Carnestoltes, corresponent a l'exercici 2021.
4.- Aprovació de la reobertura del parc aquàtic "Illa Fantasia".
5.- Adjudicació del contracte menor d'obra a l'empresa "Ferran Mestre Obres, S.L.", per
dur a terme les obres d'adequació de l'antiga casa conserge de l'escola Santa Anna de
Premià de Dalt.
6.- Adjudicació definitiva a l'empresa "Bioquem 18, S.L.", del contracte de
subministrament de productes de neteja i altre petit material fungible per a les escoles
bressol municipals.
7.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per a l’actuació
“Dispositius i programari per facilitar el treball remot”.

S’APROVEN PER UNANIMITAT TOTS ELS PUNTS
PRECS I PREGUNTES
No hi ha precs ni preguntes
I sense més temes a tractar, essent les 19’30 hores, la Senyora Alcaldessa accidental,
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’Alcaldessa accidental,
Josi Duran Cutillas

