
168/SECRE/2018

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 3 D’ABRIL 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 tres d’abril 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
i Sra. Maria Cros Torrents.

Excusa la seva assistència el senyor 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 19 DE MARÇ DE 2018

Per disposar de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 19 de març de
2018 se n’omet la lectura i s’aprova el seu contingut per unanimitat.

2/. DESPATX OFICIAL

1/  Donar  compte  i  acceptar  la  resolució  d’atorgament  de  la  subvenció  del
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per a la organització de la
37a edició de la Fira de l'Avellana, any 2017  i se'n redueix la quantia, resultant
un import final de subvenció de 4.828,26 € (exp. 259/2017 subv).

2/  Donar compte i acceptar l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de concessió de subvenció, dins la convocatòria de subvencions per
a la contractació de les activitats incloses en el catàleg per a programacions
culturals  dels  ajuntaments  (e-catàleg)  que  es  relacionen  tot  seguit  (exp.
309/2017 subv):

-  Actuació del  grup "Grup d'havaneres Balandra",  amb l'espectacle "Concert
d'havaneres" el dia 13 d'agost de 2017, per import de 600 €.

-  Actuació  del  grup  "Cobla  Reus",  amb l'espectacle  "Concert"  el  dia  10  de
setembre de 2017, per import de 1.000 €.

-  Actuació  del  grup  "Txaranga  Bandsonats",  amb  l'espectacle  "Cercavila
completa" el dia 15 d'octubre de 2017, per import de 600 €. 
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3/ Donar compte i acceptar l’acord de la Junta de Govern Local de la Diputació
de  Tarragona,  de  concessió  de  les  subvencions  per  a  la  implantació  de
mesures  recollides  als  plans  d'acció  d'energia  sostenible  (PAES)  dels
Ajuntaments  adherits  al  pacte  d'Alcaldes  i  Alcaldesses  Es  concedeix  a
l'Ajuntament  de  Riudoms  una  subvenció  per  import  de  13.152,00  €,  per  a
l'execució de l'actuació consistent en la millora de l'enllumenat de l'edifici de
l'Ajuntament. (exp. 638/2017 subv.)

4/ Donar compte i acceptar l’acord de subvenció de la Diputació de Tarragona,
de concessió de subvencions per a interessos de préstecs concertats del SAM
concertats  per  ajuntaments  i  consells  comarcals.  L’import  concedit  és  de
2.709,64 €.Convocatòria 2017 (exp. 733/2017-Int.)

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 19 de març de 2018.

PRÈVIA  A  LA  SEVA  DELIBERACIÓ  SÓN  ADOPTATS  ELS  SEGÜENTS
ACORDS:

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA

A proposta del regidor d’hisenda

5/ Aprovar la convocatòria i les bases reguladores per a la selecció, mitjançant
concurs  oposició  lliure  d’un/a  oficial  1a d’obres,  en  règim laboral  a  jornada
complerta, modalitat contracte de relleu. La plaça té assignades les retribucions
corresponents al grup professional assenyalat d’oficial 1a, Grup C1, personal
laboral.

6/  Aprovar  el  padró  de  la  taxa  de residus  dels  disseminats  corresponent  a
l’exercici 2018 per import de 21.886,98 €. El període de cobrament s’iniciarà el
dia 27 d’abril i finalitzarà el dia 29 de juny de 2018.

7/  Aprovar  el  padró dels  rebuts  en concepte de les  taxes d’aigua,  brossa i
clavegueram que corresponen al període de consum del primer trimestre de
2018 d’acord amb el següent detall:
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i trametre els diferents càrrecs a BASE-Gestió d’ingressos, per tal que gestioni
la  recaptació d’aquests  rebuts,  atès el  conveni  de delegació.  El  període de
cobrament del quart trimestre s’iniciarà el dia 27 d’abril i finalitzarà el dia 29 de
juny de 2018.

8/ Adjudicar, mitjançant contracte menor de subministrament a Xavier Pascual
Guinart (Reclams), el retolat i instal·lació d’un rètol de metacrilat de 3000 mm x
1500 mm x 5 mm per un import de 550,00 € (IVA no inclòs) per a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana, atesa la necessitat de senyalitzar degudament amb rètols
informatius les dependències municipals

9/ Adjudicar a Xavier Pascual Guinart (RECLAMS), mitjançant contracte menor
de subministrament, la producció i instal·lació d’un vinil laminat mate, imprès a
color, mida 10,85x2,25 metres, per un import de 1.417,00 € (IVA no inclòs) per
a l’escenari del Gimnàs situat a l’Escola Beat Bonaventura. 

10/ Adjudicar el contracte del servei d’assegurances de la flota de vehicles de
l’Ajuntament de Riudoms a l'empresa MGS Seguros y Reaseguros, SA i establir
que el preu del contracte és de 9.116,28 euros, exemptes d'IVA, per al servei
objecte del contracte.

11/  Aprovar la relació de factures de l’exercici 2018 número 8/2018 amb 128
factures degudament conformades per un import de 97.382,10 € i havent-se
realitzat els tràmits previs corresponents.
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CODI - CONCEPTE IMPORT CÀRRECS

800 - SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 115.607,05 €
* Aigua 41.978,97 €
* IVA aigua 4.193,73 €
* Cànon 41.436,34 €
* IVA Cànon 4.148,35 €
* Clavegueram 16.931,98 €
* Conservació 5.724,00 €
* IVA conservació 1.193,68 €

560 - TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 94.289,81 €

562 - ESCOMBRARIES + CLAVEGUERAM 2.762,15 €
* Brossa 2.222,15 €
* Clavegueram 540,00 €
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12/  Aprovar,  la  relació de documents comptables de l’exercici  2018 número
9/2018 amb 3 factures degudament conformades per un import de 636,80 € i
havent-se realitzat els tràmits previs corresponents.

13/ Executar  directament  per  administració  les  obres  consistents  en  la
renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable dels carrers de Sant Tomàs
i de Sant Joan de Riudoms, a través de mitjans propis no personificats, per un
import d’execució de 103.695,24 euros i 10.717,98 euros d’IVA, que suma un
import total de 114.413,22 euros, dels quals correspon al cost del material  i
maquinària l'import de 51.037,98 euros de conformitat amb el projecte redactat
pels  Serveis  Tècnics  Municipals,  i  amb  un  termini  d’execució  estimat  de  5
mesos.
_
14/  Aprovar definitivament l’operació jurídica complementària consistent en la
rectificació del Projecte de reparcel·lació del Pla ParcialPPR7 «CAMPAS».

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME

A proposta del regidor d’urbanisme

15/  Concedir a Hemp Solutions Group, SL llicència urbanística de legalització
hivernacle situat  a  Coll  d’En Boch d’acord amb el  Projecte de legalització  i
l’Estudi d’Integració Paisatgística, i d’ajustos a l’acord de la CTU del Camp de
Tarragona (exp. 3/2016 ST).

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor de cultura

16/ Adjudicar, mitjançant contracte menor de serveis, a Conficon Hostesses, SL
la realització de les següents visites guiades a la cisterna vella de Riudoms:
Dies: 22 d’abril, 6, 13, 20 i 27 de maig. 3, 10, 17 i 24 de juny, 1, 8, 15,  22 i 29
de juliol i 5, 11,12, 19 i 26 d’agost. En total pel servei de guia turístic són 19
dies a un preu unitari per visita de 65 € IVA no inclòs. La despesa per aquestes
adjudicacions és de  1.235,00 € IVA no inclòs.

17/ Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  serveis,  a  Festiari,  SL,  la
reproducció de 200 unitats en goma (vinil) de 21 cm d’alçada aproximada i que
tinguin el certificat en la normativa de seguretat en les joguines de la CE del
gegant Ton per un import total de 5.700,00 € IVA no inclòs.

18/ Concedir la subvenció sol·licitada pel Grup de Caramelles de Riudoms, per
tal de fer front a les despeses derivades de  la participació de l’entitat en les
Trobades  de  Grups  de  Caramelles  de  Reus  i  de  Tarragona,  així  com
l’organització de la 5a trobada de Grups de Caramelles a Riudoms i aprovar el
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conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Riudoms  i  el  Grup  de
Caramelles de Riudoms,  regulador de la subvenció nominativa concedida per
import de 500,00€.

19/ Concedir la subvenció sol·licitada per la Colla Sardanista Roses de Tardor,
per contribuir a les despeses derivades de la participació de la Cobla Marinada
i la Cobla Maricel al 3r Aplec de Sardanes que se celebrarà a Riudoms el dia 13
de maig de 2018 i aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Riudoms i  la  Colla  Sardanista  Roses  de  Tardor,  regulador  de  la  subvenció
nominativa concedida per import de 2.000,00 €.

ASSUMPTES  DE  LA  REGIDORIA  DE  CIRCULACIÓ  I  SEGURETAT
CIUTADANA

A proposta del regidor de circulació i seguretat ciutadana

20/  Aprovar el curs de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de vigilant
municipal per als agents dels cos de vigilants municipals que s’impartirà del 2 al
23 de maig de 2018 amb un cost de 600,00 € per agent més un cost de 120,20
€, pel fet de pernoctar al mateix Institut de seguretat Pública de Catalunya.

21/ Aprovar  les  adjudicacions  per  la  campanya  de  promoció  per  l’ús  de  la
bicicleta al municipi.

22/  Aprovar l’adjudicació per un curs de defensa personal per a dones com a
estratègia de prevenció de la violència de gènere per import de 720,00 € IVA no
inclòs.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT

A proposta de la regidora d’ensenyament

23/ Aprovar les despeses i adjudicacions per l’acte d’inauguració del gimnàs de
l’escola Beat Bonaventura per import de  2.540,00 € IVA no inclòs.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

A proposta de la regidora de benestar social

24/ Concedir la subvenció sol·licitada per Càritas Diocesana de Tarragona, per
contribuir a les despeses derivades de la prestació d’ajuda a diferents famílies
del  municipi  amb  pocs  recursos  econòmics,  per  tal  de  cobrir  les  seves
necessitats bàsiques i aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Riudoms  i  Càritas  Diocesana  de  Tarragona,  regulador  de  la  subvenció
nominativa concedida per import de 4.000,00€.
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ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS

A proposta del regidor de serveis públics

25/ Aprovar  l’adquisició  d’aparcaments  per  a  bicicletes  en  el  marc  de  la
campanya de promoció de l’ús de la bicicleta al municipi  a Benito Urban, SLU
per l’adquisició de 75 aparcaments per a bicicleta a un preu unitari de 33,92 €
IVA no inclòs, que suposa un import total de 2.544,00 € IVA no inclòs.

ASSUMPTES URGENTS

26/ ADJUDICAR  la contractació de serveis de representant i agent artístic per
a les  actuacions musicals  d'orquestres i  xarangues  per  als  actes culturals,
lúdics i festius de l'Ajuntament de Riudoms, de la forma següent:

* El lot 1 (Ball de festes) a l’empresa Germans Barceló Organitzacions,
SL per un import de 800 € per ser l’oferta econòmicament més baixa.

GERMANS BARCELÓ
ORGANITZACIONS, SL

DUO A
TEMPO I

TRIO
800 €

* El Lot 2 (Orquestres) a l’empresa Germans Barceló Organitzacions, SL
per un import de 16.500 €, per ser l’única oferta presentada a la licitació
que s’adeqüi als requisits de qualitat exigits al Plec.

TOTAL LOT 2 OH SHOW AND EVENTS, SL 15.000 €

GERMANS BARCELÓ
ORGANITZACIONS, SL

ORQUESTRA
SLALOM 2.500 €

ORQUESTRA
MARAVELLA 8.500 €

ORQUESTRA
BELLE EPOQUE 5.500 €

TOTAL LOT 2 GERMANS BARCELÓ ORGANITZACIONS,
SL 16.500 €

* El Lot 3 (Xarangues) a  l’empresa Germans Barceló Organitzacions, SL
per un import de 5.140 €, per ser l’única oferta presentada a la licitació.
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GERMANS BARCELÓ
ORGANITZACIONS,

SL

LA RIBERENYA, LA
MURGA, LA

BANCHA, TAL COM
SONA, SONA FORT,

XINO XANO
5.140 €

I  establir  que el  preu  del  contracte  és  de  22.440,00 €  (IVA no inclòs)  pels
serveis objecte del contracte.

27/   Aprovar  les  bases  del  concurs  per  la  creació  d’un  logotip
representatiu del Comerç Local de Riudoms:

«1. OBJECTIU

L’objectiu del concurs és seleccionar un logotip destinat a ser la imatge de la Taula del Comerç
de Riudoms i s’utilitzarà en tots els materials audiovisuals que es desenvolupin.

2. REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Per participar en aquest certamen cal tenir, com a mínim, 16 anys. Cada concursant podrà
presentar fins a dues propostes, acompanyada del seu respectiu pseudònim, tal i com s’explica
a l’apartat sisè d’aquestes bases.

3. PROPOSTES

Contingut
La proposta de logotip haurà de ser original i inèdita.

Haurà de ser representatiu del comerç de Riudoms.

Haurà d’incloure forçosament el text: Comerç de Riudoms.

Format
La proposta haurà de presentar-se en suport digital i en versió impresa a bona resolució.

Aquesta haurà d’anar acompanyada d’un breu dossier on s’expliqui la motivació del logotip
presentat (briefing). El logotip s’haurà de presentar en els següents formats:

- Format vertical i horitzontal.
- En aplicacions en blanc i negre i també en negatiu.
- Imprès en format DIN A 4 amb suport rígid (cartró ploma)
- Imprès en format DIN A 4 amb suport rígid un cartell simulat amb el logotip. 

S’hauran de presentar totes aquestes possibles aplicacions en format digital.

El guanyador haurà de desenvolupar el manual corporatiu del logotip i els arxius en digital per a
diferents aplicacions i formats.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
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Es tindrà en compte la motivació del logotip. Es valoraran els treballs que donin una imatge
moderna, original i proactiva del comerç local de Riudoms. A més de la qualitat i la capacitat de
representació del logotip, es valorarà de manera positiva propostes flexibles, que permetin que
el logotip s’adapti a una diversitat d’espais, formats i aplicacions possibles on es pugui incloure,
com ara tríptics, fulletons, publicacions, locals comercials, pàgines web...

5. JURAT I VEREDICTE

El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del present concurs estarà constituït
per persones representants del comerç local i personal que l’Ajuntament de Riudoms designi, i
comptarà amb l’assessorament d’experts locals en art i disseny. Les funcions assignades al
jurat són les que es detallen a continuació:

 L’admissió de les  propostes  presentades,  mitjançant  l’aixecament  d’acta  en la  qual
figuraran, si s’escau, les propostes no admeses, detallant els motius de l’exclusió.

 La valoració  de  les  propostes  presentades i  de  la  resta  de  documentació  que  les
acompanyi.

 Resoldre i adjudicar el premi a la proposta guanyadora del concurs.

 La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el
concurs.

El veredicte del jurat es farà públic en la pàgina web de l’ajuntament el 18 de maig de 2018.

Els guanyadors seran notificats via correu electrònic i/o telefònicament en un termini de 3 dies
després del tancament del concurs.

Es farà un acte públic de l’entrega del premi i una exposició amb tots els logotips participants,
les dates dels quals seran comunicades per l’Ajuntament de Riudoms.

El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert.

6. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Termini
El termini d’admissió de propostes estarà obert des del 4 d’abril fins al 15 de maig de 2018.

Lloc
Les propostes s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Riudoms, al carrer Major 52, de dilluns
a divendres de 9 a 14 i els dilluns a la tarda de 17.00 h a 19.30 h (exclosos els festius), omplint
la corresponent instància que se us facilitarà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

Forma de presentació
Les propostes es presentaran en dos sobres tancats.

El  sobre 1 haurà de contenir les dades identificatives del seu autor/a (nom, adreça, telèfon,
adreça de correu electrònic). Aquest sobre anirà identificat en el seu exterior amb les següents
dades:    
- Sobre 1. Concurs per al disseny del logotip del Comerç de Riudoms. -  Dades Identificatives.
- Pseudònim del/ de la concursant.
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El  sobre  2 inclourà  la  proposta  de  logotip,  tant  en  suport  digital  com en  versió  impresa,
acompanyada de tota aquella documentació que es consideri oportú relativa a l’explicació de la
proposta. Aquest segon sobre s’haurà d’identificar a l’exterior amb les següents dades:

- Sobre 2. Concurs per al disseny del logotip del Comerç de Riudoms. Proposta de logotip.
- Pseudònim del/ de la concursant.

7. PREMI

S’estableix un premi únic per a la proposta que hagi resultat seleccionada que ascendeix a 500
euros.  El lliurament del premi es farà en un acte públic.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i  permanent de l’Ajuntament de Riudoms,
mentre no existeixi una entitat amb personalitat jurídica que representi el Comerç de Riudoms,
el  qual  tindrà  llibertat  per  utilitzar-lo  en  totes  les  accions  relacionades  amb la  promoció  i
dinamització del comerç local, prèvia autorització de l’Ajuntament de Riudoms, essnent aquest
el  propietari.  Així  mateix,  l’autor/a  del  logotip  prestarà  la  seva  autorització  per  tal  que
l’Ajuntament de Riudoms pugui modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta
guanyadora.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

10. CONTACTE

En cas de qualsevol dubte podeucontactar amb nosaltres a través de la següent adreça de
correu electrònic: premsa@riudoms.cat o bé al telf. 977 850 350.»

28/  Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  subinistrament,  a  M.  Dolors
Fornell  Llorens,  el  subinistrament  de  12  guixetes  per  als  treballadors  del
menjador de l’escola Cavaller Arnau per import de 1.040,50 € IVA no inclòs. 

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