
76/SECRE/2018

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 20 DE FEBRER DE 2018

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les divuit
hores  de  la  tarda  del  dia  vint  de  febrer  de  l’any  dos  mil  divuit,  sota  la
presidència  de  l’Alcalde,  senyor  Josep  M.  Cruset  Domènech  i  trobant-se
presents  els  tinents  d’alcalde,  Sr.  Xavier  Gallego  Seuba,  Sr.  Carles  Garcia
Jardí, Sra. Maria Cros Torrents i Sr. Jordi Domingo Ferré.

Dóna fe de l’acte la secretària, la Sra. Carmen Alcoverro Beltrán

1/. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR QUE VA
TENIR LLOC EL DIA 5 DE FEBRER DE 2018

Per disposar de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 5 de febrer de
gener de 2018 se n’omet la lectura i s’aprova el seu contingut per unanimitat.

2/. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA,
DES DE LA ÚLTIMA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les resolucions dictades per
l’Alcaldia des de la última sessió de la Junta de Govern Local, que va ser de
caràcter ordinari el dia 5 de febrer de 2018.

3/.  PRÈVIA A LA SEVA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA

A proposta del regidor d’hisenda

1/   Aprovació de la relació de documents comptables número 1/2018 des del
número de document 000567 al 000569 per un import de 15.404,34 € i havent-
se realitzat els tràmits previs corresponents.

2/  Aprovar  la  certificació  d’obres  núm.  3  de  les  obres incloses  al  projecte
«Millora dels serveis i la pavimentació del carrer Major de Riudoms»  per import
de 51.476,75 € més 10.810,12 € d’IVA que fan un total de 62.286,87 € IVA
inclòs (exp. 463-2017-ST).

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME

A proposta del regidor d’urbanisme
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3/ Aprovar la contractació de les obres dels projectes de millora de les xarxes i
la pavimentació dels carrers d'Antoni Gaudí, de Sant Bonifaci; de les Galanes i
ampliació de la plaça de la Mare Cèlia, divisió per lots i procediment obert, d’un
import  del  lot  1  de  45.230,97  euros,  lot  2  81.943,78  euros  i  del  lot  3  de
131.241,50  euros  més  IVA,  així  com  el  Plec  de  clàusules  administratives
particulars i prescripcions tècniques que hauran de regir-la. Exp. 59/2018.

4/  Aprovació  de  l’operació  jurídica  complementària  del  Projecte  de
Reparcel·lació  del  Pla  Parcial  R7  «Campàs»  presentada  per  la  Junta  de
Compensació (722/2017-ST).

ASSUMPTES  DE  LA  REGIDORIA  DE  SEGURETAT  CIUTADANA  I
CIRCULACIÓ

A proposta del regidor de seguretat ciutadana i circulació

5/ Aprovar  l’adjudicació,  mitjançant  contracte  menor,  a  Jose  Cano.  Contra
Incendis,  per import de 170,00 € IVA no inclòs del servei de formació d’un curs
practic de manipulació d’extintors i boques d’incendi per als guàrdies i per al
personal del pavelló municipal (69/2018-1)

6/  Acceptar que dos agents del cos del servei de vigilants realitzin el  taller per
l’ús  del  bastó  policial  extensible  d’acord  amb  la  proposta  de  l’Institut  de
Seguretat Pública de Catalunya amb codi núm. 2018/40.150.00082(O) amb un
cost de 18,00 € per agent.

7/ Imposar  al  denunciat  d’acord amb l’art.  68.4 de l’OMC que ens remet a
l’art.13.5  de  la  Llei  50/1999,  de  23  de  desembre,  una  sanció-multa  per  la
comissió d’una infracció MOLT GREU consistent en tenir un gos  potencialment
perillós, amb núm. de microxip 981098106305555981 sense llicència, en el seu
grau  mínim  de  2.404,05  €,  tenint  en  compte  que  malgrat  és  reincident  ha
demanat ja la llicència de tinença del gos potencialment perillós .

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS

A proposta del regidor de serveis públics

8/  Aprovar  l’adjudicació  per  l’adquisició  de  torretes  amb  flors  mitjançant
contracte menor de subministrament  a F. J. Soler (Flors els Pins) per import de
3.612,50 € IVA no inclòs, per a la millora del nucli antic del municipi (69/2018-2)

4/. ASSUMPTES URGENTS 
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Prèvia  la  seva  declaració  d’urgència,  que  és  aprovada  per  unanimitat,  es
passen a tractar  els  assumptes següents,  atès  que no estaven previstos  a
l’ordre del dia:

9/  Efectuar una nova licitació pública per a la presentació d'ofertes, d’acord
amb  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  del  contracte   mixt
d'arrendament de cadires, d'arrendament de lavabos portàtils, d'arrendament
de plataformes elevadores, de subministrament de caramels, d'arrendaments
d'estands  per  a  la  fira,  d'arrendament  de  generadors,  de  subministrament
d'insígnies,  trofeus  i  medalles,  de  serveis  de  megafonia  i  de  serveis
d'hoste/sses per a esdeveniments festius a Riudoms, únicament pels següents
lots:

- Lot 1. Lloguer de cadires

- Lot 3. Lloguer de plataformes elevadores

- Lot 4. Subministrament de caramels

- Lot 6. Lloguer de generadors

- Lot 7. Subministrament d’insígnies, trofeus i medalles

- Lot 8. Serveis de megafonia

10/ Aprovar i publicar les bases del Concurs de Cartells de la 38a FIRA DE
L’AVELLANA 419a Fira de Sant Llorenç:

1.- Aquest concurs té per objecte escollir  un cartell  al·legòric amb el màxim
atractiu  publicitari.  Les  creacions caldrà  que destaquin  aspectes  relacionats
principalment  amb  Riudoms,  l’avellana,  la  Fira  de  Riudoms,  l’agricultura
catalana,  la  gastronomia,  la  salut  i  la  comercialització  o  industrialització
d’aquesta fruita seca. 

2.-  S’hi  podran  presentar  únicament  persones  físiques  a  títol  individual.
S’acceptaran  fins  a  dos  dissenys  inèdits  per  participant.  S’adjuntarà  en  un
sobre tancat per a cada cartell,  la fitxa d’inscripció signada que acompanya
aquestes bases, i que també es pot descarregar del web: www.avellana.cat o
demanar-la a les oficines de l’Ajuntament de Riudoms. A l’exterior del sobre
només hi ha de constar el títol del cartell. 

3.- És d’obligat compliment: 

a) Destacar clarament les següents frases, tal com aquí estan escrites: 

38a FIRA DE L’AVELLANA 419a Fira de Sant Llorenç 
10,11 i 12 d’agost de 2018 
RIUDOMS
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 b)  Que aparegui  el  logotip  de l’Ajuntament  de Riudoms,  que es pot
descarregar amb qualitat al web: www.avellana.cat. 

4.- El cartell s’identificarà, per la seva part posterior, amb el títol. Haurà de ser
apte per a la reproducció en òfset i quadricromia. Es presentarà en format DIN
A3 (42 cm x 29,7 cm), imprès verticalment i muntat en un suport rígid d’un gruix
de 5 mm. Si el cartell premiat s’ha realitzat amb ordinador (imatge infogràfica)
caldrà fer arribar posteriorment el format digital. Totes les despeses, incloses
les d’enviament, aniran a càrrec dels participants. 

5.- Els cartells s’hauran d’enviar a:

Ajuntament de Riudoms 
Concurs de cartells Fira de l'Avellana 2018
C/ Major, 52
43330 RIUDOMS 

abans de les 14h del 31 de maig de 2018. 

6.- El Jurat estarà format pels membres del Comitè Organitzador de la Fira i un
equip  tècnic  format  per  tres  persones  convidades  pel  director  de  la  Fira  i
relacionades amb el món de la publicitat, el disseny, les arts o la fotografia. Cap
membre del Jurat, ni familiar seu fins a primer grau, pot ser, alhora, participant
d’aquest concurs.

7.- L'equip tècnic seleccionarà un mínim de quatre cartells tenint en compte els
següents criteris d'avaluació:

1.- Composició
2.- Dificultat
3.- Perfecció tècnica i artística
4.- Originalitat
5.- Creativitat
6.- Qualitat fotogràfica o il·lustració

8.-  Els  quatre  cartells  seleccionats  s'exposaran  al  públic  en  diferents
establiments comercials del poble i llocs adients durant un període superior a
10 dies, per ser sotmesos a votació popular. 

Els cartells també es penjaran a la pàgina web de l’Ajuntament per poder ser
votats a través de les xarxes socials en el mateix període.

9.- S’estableixen els següents premis, que no seran acumulables: 

 PREMI CARTELL FIRA DE L’AVELLANA dotat amb 500 €. 
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 PREMI AUTOR LOCAL, dotat amb 200 €, 
per a l’artista local més puntuat/ada. 

 PREMI AUTOR LOCAL JOVE, dotat amb 100 €, 
per a l’artista local jove més ben puntuat/ada. 
(Cal acreditar haver nascut el 1997 o posterior). 

10.- El primer dia hàbil després del tancament de la votació popular, es reunirà
el Jurat i procedirà a l'escrutini dels vots emesos.

 El cartell més votat serà escollit com a cartell Fira de l'Avellana
 Els  següents  en  nombre de  vots  que  compleixin  amb les  condicions

d'autor  local  o  autor  local  jove  seran  els  escollits  com  a  premis
d'aquestes categories.

 En cas que cap dels cartells sotmesos a votació popular compleixi amb
les condicions per optar al premi a autor local o autor local jove, aquest
serà escollit pel Jurat.

11.- Es farà públic el veredicte durant el primer dia hàbil després del tancament
de la votació. A les persones guanyadores se les convidarà a recollir els premis
en l’acte inaugural de la Fira de l’Avellana.

12.- Els cartells premiats, i tots els drets sobre ells, quedaran en propietat de
l’Ajuntament  de  Riudoms  que  podrà  usar-los  per  a  la  seva  promoció.  Els
cartells participants s’exposaran durant la Fira de l’Avellana. Els artistes podran
recuperar la resta de treballs, durant el mes de setembre, a l’Ajuntament de
Riudoms. 

13.- Si a criteri de la Direcció de la Fira, algun cartell no es regeix per aquestes
bases, podrà ser retirat del concurs, prèviament a la deliberació del Jurat. Així
mateix, si cap treball fos mereixedor dels premis, aquests es podran declarar
deserts. 

14.-  La participació en aquest concurs significa l’acceptació total  d’aquestes
bases i qualsevol dubte que sorgeixi  en la seva interpretació serà resolt pel
Jurat, les decisions del qual seran inapel·lables.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les disset hores i
trenta minuts de la tarda.
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