ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚMERO:

20/2021

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

27/09/2021

HORARI:

de 18’30h a 19’30h

LLOC:

Sala de Juntes

Assisteixen:
Josep Triadó i Bergés
Alejandro Costa Urigoitia
Carles A. Medina Vilalta
Josi Duran Cutillas
Marc Tintoré i Serra
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
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

Excusa la seva absència:
Isabel Sola Ruiz

Mireia Boté i Massagué, Secretària

Regidora

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 19).
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.

ACCIÓ SOCIAL
3.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a l'actuació
"Esports per la inclusió".
COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS
4.- Adjudicació a l'empresa "Consultoria Técnica Nexus Geografics, S.L.", del contracte del
servei de manteniment i suport del programari SIG intranet i geoportal urbanístic de
l’Ajuntament de Premià de Dalt.
CULTURA
5.- Aprovació de la inscripció de l'entitat "Fundació Yamuna pel desenvolupament de
poblacions marginals", al Registre d'entitats i associacions locals.
DESENVOLUPAMENT LOCAL
6.- Aprovació del retorn de les fiances dipositades per la Sra. Ana Villaroya Planas, de les
obres majors de reforma d'un habitatge i creació d'un segon habitatge en el mateix edifici
situat al carrer Cisa, número 11A portes 1 i 2, de Premià de Dalt.
7.- Atorgament a l'empresa "Babaloo Properties, S.A.", de la pròrroga de llicència d'obres
majors situades al Passatge Santiago Rusiñol, número 14 de Premià de Dalt.
8.- Aprovació del retorn de les fiances dipositades pel Sr. Erik Bull Calvo, de les obres
situades a l'Avinguda Sant Pere, número 28B de Premià de Dalt.

EDUCACIÓ
9.- Adjudicació a l'empresa "Autocars Calella, S.L.", del contracte menor de serveis per dur
a terme el desplaçament d'alumnes a la piscina de Premià de Mar.
ESPORTS
10.- Aprovació de l'inici del procediment de licitació de la concessió administrativa dels
camps de futbol de Premià de Dalt.
11.- Aprovació de la llicència d'ús de les pistes de vòlei platja.
MEDI AMBIENT
12.- Aprovació del Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Premià de
Dalt, relatiu a les obres del projecte constructiu "arranjament i millora paisatgística de la
rotonda situada a la sortida de la C-32 a Premià de Dalt/Vilassar de Dalt/Premià de Mar a
l'encreuament amb la carretera BV-5023.
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ
13.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació del subministrament de
combustible per als vehicles municipals.
14.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per inversions
generalistes en via pública.
15.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, pel recurs
"Substitució de llumeneres contaminants en l'enllumenat públic".
PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES
1.- Correcció de l’errada material que figura a la proposta relativa a la subvenció atorgada
per la Diputació de Barcelona per a l’actuació “Finançament dels Serveis Socials Bàsics
2021”, aprovada per la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2021.
2.- Adjudicació a l’empresa “Servicios Microinformática, S.A. -SEMIC”, del contracte del
servei de manteniment de la pàgina web de l’Ajuntament de Premià de Dalt.

3.- Aprovació inicial del Pla Parcial de Can Nolla.
4.- Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’empresa “Gabinet Joresp
Associats, SLP”, corresponent al teixit empresarial pel foment de l’ocupació per a l’any
2021.
5.- Aprovació de la pròrroga de la comissió de serveis atorgada al Sr. Francisco Manuel
Gálvez Rodríguez.
6.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, pel recurs “Canvi
enllumenat exterior a tecnologia Led”.
7.- Anul·lació de l’autorització de la despesa de l’aplicació pressupostària 203/491/22200despeses telefonia per import de 28.798 Euros.
8.- Desestimació de la pròrroga de la comissió de serveis atorgada al Sr. José Miguel García
Moreno.
9.- Aprovació de la reincoporació de la Sra. Maria Teresa Pallarés Ramírez, com a Tècnica
d’Administració Especial d’Intervenció.

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

