
107/SECRE/2018

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 5 DE MARÇ DE 2018

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les disset
hores i trenta minuts de la tarda del dia cinc de març 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 20 DE FEBRER DE 2018

Per disposar de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 20 de febrer 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 20 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/  Aprovar,  la  relació  de factures de l’exercici  2018 número 2/2018  des del
número  de  document  000001  al  000049  per  un  import  de  121.396,12  €  i
havent-se realitzat els tràmits previs corresponents.

2/ Aprovar la relació de documents comptables número 3/2018 des del número
de document 000711 al 000712 per un import de 234,18 € i havent-se realitzat
els tràmits previs corresponents.

3/ Aprovar la relació de factures número 4/2018 des del número de document
000082 al 000160 per un import de 22.511,27 € i havent-se realitzat els tràmits
previs corresponents.
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4/ Adjudicar, mitjançant contracte menor de serveis, a l’empresa A. EMBARBA,
SA la reparació dels defectes greus i lleus detectats en els aparells elevadors
ubicats al Local Jove, a la Llar de Jubilats i a l’Epicentre Gaudí, per un import
de 2.386,07 € (sense IVA) i un import total de 2.887,14 € (amb IVA), d’acord
amb els pressupostos presentats.

5/ Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  definitiva  a  THYSSENKRUPP
ELEVADORES, SLU, adjudicatària  del contracte del servei de manteniment
dels ascensors i  màquines elevadores de diverses dependències municipals
pel que fa a l’import de 165,00 €.

6/ Aprovar la relació de factures número 6/2018 des del número de document
000167 al 000239 per un import de 40.894,68 € i havent-se realitzat els tràmits
previs corresponents.

7/ Aprovar la relació de documents comptables número 7/2018 amb el número
de document 000577 per un import de 730,00 € i havent-se realitzat els tràmits
previs corresponents.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME

A proposta del regidor d’urbanisme

8/ Nedgia Catalunya, SDG, SA sol·licita llicència d’obres per a l’obertura d’una
rasa  de  1,5  x  0,4  m2 per  a  fer  escomesa  de  gas  natural  per  a  donar
subministrament a l’habitatge del carrer de Llevant, 18 (exp. 8/2018-ST).

9/ Nedgia Catalunya, SDG, SA sol·licita llicència d’obres per a l’obertura d’una
rasa  de  1,7  x  0,4  m2 per  a  fer  escomesa  de  gas  natural  per  a  donar
subministrament a l’habitatge de l’avinguda de Catalunya, 23 (exp. 44/2018-
ST).

10/ L’interessat sol·licita llicència d’obres per a la construcció d’una piscina d’ús
privat al carrer dels Molins Nous, 36 (exp. 10/2018-ST).

11/ Endesa Distribución Eléctrica, SLU, sol·licita llicència urbanística d’obres
per a l’estesa de 15 m de línia elèctrica de baixa tensió amb la instal·lació d’un
puntalet metàl·lic  +  CPM per desplaçament elèctric a petició d’Adolfo Moreno
Cruz, a la carretera T-314 (exp. 85/2018).

12/ L’interessat sol·licita llicència d’obres per a la construcció d’una piscina d’ús
privat (exp. 46/2018).

13/  Fernando Campillo Vivanco sol·licita llicència d’obres per la substitució de
la coberta de l’immoble del carrer de Sant Josep, 12 (exp. 45/2018-ST).
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ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES

A proposta de la regidora de festes

14/ Aprovar, les adjudicacions mitjançant contracte menor, de la XXII Trobada
d’Armats a Riudoms (exp. 84/2018).

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT

A proposta de la regidora de joventut

15/ Contractar la prestació del servei d’un tècnic de joventut, d’acord amb les
prescripcions tècniques i administratives aprovades, i conforme a les quals s’ha
presentat  l’oferta,  per  un termini  d’1  any,  i  pel  preu de 13.884,30 € IVA no
inclòs.

4/. ASSUMPTES URGENTS 

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:

16/ Aprovar de declarar deserta la licitació del contracte del servei de grua per
a la retirada de vehicles de la via pública i d’altres espais públics a requeriment
de l’Ajuntament de Riudoms (exp. 609/2017)

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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