
135/SECRE/2018

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 19 DE MARÇ DE 2018

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les disset
hores i quaranta minuts de la tarda del dia dinou 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. Carles Garcia Jardí, Sra. Maria Cros Torrents
i Sr. Jordi Domingo Ferré.

Excusa la seva assistència el senyor Xavier Gallego Seuba

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 MARÇ DE 2018

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

2/. DESPATX OFICIAL

1/ Es dona compte a la Junta de Govern Local de la resolució definitiva de
l’Agència Catalana de l’Aigua, d'atorgament de les subvencions adreçades als
ens locals per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals
subministrats  en  alta,  amb  la  instal·lació  de  comptadors,  feta  pública  per
Resolució  TES/1702/2017,  de  28  de  juny.  La  Concessió  de  la  subvenció  a
l'Ajutament de Riudoms és per import de 15.000 euros.

La Junta de Govern en queda assabentada i acorda, per unanimitat, acceptar
l’ajut concedit i destinar-lo a la finalitat pel qual ha estat assignat.

3/. 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 març de 2018.

4/.  PRÈVIA A LA SEVA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
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ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME

A proposta del regidor d’urbanisme

2/ Atorgar llicència d’obres al Despatx Milà, SCP, per la reforma de distribució
interior, sense afectació estructural (exp. 689/2017-ST).

3/ Atorgar llicència urbanística d’obres de finalització per la construcció d’un
edifici plurifamiliar de 3 habitatges i un local (exp. 631/2017-ST).

4/  Donar  compte  que  s’ha  informat  favorablement  de  la  comunicació  de
finalització de les obres de distribució interior d’habitatge per la seva primera
ocupació (exp. 16/2002).

5/  Donar compte que s’ha informat  favorablement  de la  comunicació per  la
finalització de les obres d’ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllatper la seva
primera ocupació (exp. 80/2016).

6/  Devolució a l’interessat de la finaça d’obres de 202,59 €, i de la fiança de
gestió de residus, de 198,33 €, vinculades a les obres de distribució interior
d’un habitatge (exp. 16/2002-ST).

7/ Devolució a l’interessat de la fiança d’obres, de 1.000,00 €, i de la fiança de
gestió  de  residus,  de  150,00  €,  vinculades  a  les  obres  d’ampliació  d’un
habitatge unifamiliar aïllat amb una habitació (exp. 80/2016-ST).

8/ Aprovació de la certificació d’obres núm. 4 de les obres incloses al projecte
«Millora dels serveis i la pavimentació del carrer Major de Riudoms» per import
de 16.762,53  € més  3.520,13 € d’IVA que fan un total de 20.282,66 € IVA
inclòs, adjudicat a Obres Vent i Sol 2010, SL.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor de cultura

9/  Aprovar  la  despesa per  un  import  de  350,00 €,  pel  que  fa  a  la  dotació
econòmica del premi que s’entregarà l’any 2018 del concurs de fotografia «La
Setmana Santa de Riudoms 2018» (exp. 106/2018-S). 

ASSUMPTES  DE  LA  REGIDORIA  DE  CIRCULACIÓ  I  SEGURETAT
CIUTADANA

A proposta del regidor de circulació i seguretat ciutadana
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10/ Aprovar  la  segona  pròrroga  del  conveni  amb  el  Consell  de  Col·legis
Veterinaris  de  Catalunya,  per  a  la  localització  dels  propietaris  dels  animals
trobats en el municipi a través de l’accés directe a la base de dades de l’Arxiu
d’Identificació d’Animals de Companyia (l’AIAC) i aprovar la despesa de 328,42
€ més l’IVA corresponent, que correspon als municipis d’entre 5.001 a 50.000
habitants.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT

A proposta de la regidora d’ensenyament

11/ Aprovar el recolzament al desenvolupament del projecte Aula Oberta, per a
la  realització  de  pràctiques  d’estudiants  en  diverses  empreses  de  Riudoms
mitjançant la contractació de l’assegurança d’accidents i adjudicar, mitjançant
contracte menor, a Mutua General de Seguros - MGS Seguros, l’assegurança
per  accidents  innominats  als  9  estudiants  en  pràctiques  que  participen  del
projecte Aula Oberta, en concepte de prima única per import de 235,08 euros.
(exp. 129/2018-S).

12/ Aprovar  la  convocatòria  de beques per  als  estudiants  que finaltizen els
estudis de batxillerat i de cicle de grau mitjà als centre educatius de Riudoms,
any 2018 Segon i fer públic el text de la convocatòria d’acord amb allò que es
disposa a la normativa legal vigent i amb el següent contingut (exp. 133/2018.
Subv):

1.  Bases reguladores.
Els  ajuts  en  concepte  de  beca  convocats  es  regeixen  per  les  Bases  reguladores
publicades al BOP de Tarragona núm. 88 de data 9 de maig de 2017.

2. Beneficiaris.
Els alumnes que hagin cursat i finalitzat els estudis de batxillerat i de cicle de grau
mitjà a l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms.

3. Finalitat.
Incentivar  el  treball  dels  alumnes  i  becar  els  estudis  post  –  obligatoris  com  a
continuïtat en la seva formació.

4.  Crèdit pressupostari, import total màxim i distribució.
2.000,00€,  aplicació  pressupostària  2018/1/324/48000035/01,  amb  la  següent
distribució:
• 1r millor exp. acadèmic batxillerat 900€
• 2n millor exp. acadèmic batxillerat 500€
• 3r millor exp. acadèmic batxillerat 300€
• 1r millor exp. acadèmic cicle grau mitjà 300 €

5. Termini per a la presentació de les sol·licituds.
15 dies naturals a comptar des de la publicació de la convocatòria.
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6.  Forma i lloc de presentació de les sol·licituds.
Mitjançant instància presentada a les oficines de l’Ajuntament de Riudoms, en horari
d’oficina habitual, indicant les dades i documentació següent:
• Nom i cognoms.
• Adreça i telèfon de contacte. 
• Còpia de l’expedient acadèmic on hi figuri la nota mitja dels estudis finalitzats.
• Justificant de la matrícula al primer curs d’estudis de Grau a la Universitat, d’estudis
de cicle de grau superior o de la matrícula del curs específic per a l’accés als cicles de
grau superior.

7.  Procediment de concessió.
Resolució de la Junta de Govern Local, a proposta de la Regidoria d’Ensenyament.

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