
219/SECRE/2018

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 16 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 3 D’ABRIL DE 2018

Per disposar de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 3 d’abril  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
Consell Comarcal del Baix Camp per actuacions d’arranjament de camins de
titularitat municipal, convocatòria 2017. L’import de l’ajut és de 6.928,57 € (exp.
695/2017 subv).

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 3 d’abril de 2018.

PRÈVIA  A  LA  SEVA  DELIBERACIÓ  SÓN  ADOPTATS  ELS  SEGÜENTS
ACORDS:

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA

A proposta del regidor d’hisenda

2/ Donar compte a la Junta de Govern Local de la matrícula de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques de l’exercici 2018, tramès per BASE-Gestió d’Ingressos
Locals, el qual quedarà exposat al públic, i a la plataforma electrònica e-tauler,
entre els dies 1 i 15 d’abril de 2018 d’acord amb allò que disposa l’article 3 del
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Reial Decret 243/1995 de 17 de febrer, pel que es dicten normes per a la gestió
de  l’Impost  sobre  Activitats  Econòmiques  i  es  regula  la  delegació  de
competències en matèria de gestió censal d’aquest impost.

3/  Adjudicar el  contracte mixt de lloguer de cadires, de lavabos portàtils,  de
plataformes elevadores,  subministraments de caramels,  lloguer d’estands de
fira, de generadors, subministrament d’insígnies, trofeus i medalles, serveis de
megafonia  i  serveis  de  relacions  públiques  i  personal  de  degustació  per  al
desenvolupament de les activitats festives a Riudoms (1a i  2a licitació)  (exp.
715/2017-S):

- Lot 2: Lloguer de lavabos portàtils a Dasowcreus, SCP, per un import de 1.560
€ IVA exclòs per a les quatre activitats establertes al Plec per l’any 2018.

- Lot 3: Plataformes Elevadores a l’empresa Eleva rent, SLU, per un import de
585,00 € IVA exclòs per a la Fira de l’Avellana per l’any 2018 i 165,00 € IVA
exclòs per a la cavalcada de reis 2019.

- Lot 5:  Lloguer d’estands a l’empresa Envelats Elias,  SL,  per un import  de
1.750 € IVA exclòs per a la Fira de l’Avellana 2018.

- Lot 8: Servei de Megafonia a l’empresa Audiollum Serveis, SL, per un import
de 1.478 € IVA exclòs per a la Fira de l’Avellana 2018.

-  Lot  9:  Servei  de relacions públiques i  personal  de degustació  a l’empresa
Conficon Hostesses, SL, per un import de 4.350 € IVA exclòs per a la Fira de
l’Avellana 2018, declarar deserts els lots 1, 4, 6 i 7 i ESTABLIR que el preu del
contracte és de 9.723 euros, més 2.041,83 euros en concepte d'IVA, al tipus del
21%, suma un import total de 11.764,83 euros per a una anualitat, d'acord amb
els preus unitaris que cada empresari ha ofertat i que consten a l'expedient

PRÈVIA  A  LA  SEVA  DELIBERACIÓ  SÓN  ADOPTATS  ELS  SEGÜENTS
ACORDS:

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA

A proposta del regidor d’hisenda

2/ Donar compte a la Junta de Govern Local de la matrícula de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques de l’exercici 2018, tramès per BASE-Gestió d’Ingressos
Locals, el qual quedarà exposat al públic, i a la plataforma electrònica e-tauler,
entre els dies 1 i 15 d’abril de 2018 d’acord amb allò que disposa l’article 3 del
Reial Decret 243/1995 de 17 de febrer, pel que es dicten normes per a la gestió
de  l’Impost  sobre  Activitats  Econòmiques  i  es  regula  la  delegació  de
competències en matèria de gestió censal d’aquest impost.
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ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT

A proposta de la regidora de joventut

3/  Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  serveis  a  Bymedio  Submarino
International,  S.L  la  producció  del  concert  dels  grups  Segonamà,  Brams,
PortoBello i la sonorització i il·luminació pel dies 20 i 21 de juliol de 2018 dins
els concerts que es porten a terme a l’Espai Barraques per la Festa Major de
Sant  Jaume per  import  de  8.700,00  €  IVA no  inclòs  i  adjudicar,  mitjançant
contracte menor de serveis a Produccions Artístiques Victori, SL la producció
del concert del grup Ebri Night pel dia 21 de juliol de 2018 dins els concerts que
es porten a terme a l’Espai Barraques per la Festa Major de Sant Jaume, per
import de 5.500,00 € IVA no inclòs.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor de cultura

4/ Aprovar,  si  s’escau, les despeses i  adjudicacions del actes de Sant Jordi
2018, amb una despesa total de 5.252,80 € (IVA no inclòs).

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT

A proposta de la regidora d’ensenyament

5/ Aprovar el criteri  complementari a tenir en compte en la puntuació de les
sol·licituds de preinscripció a la llar d’infants municipal  “Picarols” per al curs
2018/2019:

Proximitat  del  domicili  habitual  de familiars  de l'alumne/a ascendents de 2n
grau de consanguinitat. Quan l'alumne/a tingui familiars ascendents de 2n grau
de consanguinitat amb domicili habitual dins l'àrea d'influència del centre, amb
una puntuació de 0’5 punts.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

A proposta de la regidora de formació i ocupació

6/ Aprovar, si s’escau, les despeses per la cloenda dels diferents cursos que
s’han portat a terme durant el curs 2017-2018 per import de 1.328,51 € IVA no
inclòs.

7/  Aprovar  les  adjudicacions  per  a  la  Formació  per  l’autoocupació  i  per  a
emprenedors:
- Adjudicar, mitjançant contracte menor de serveis a  Ivan Utgé Hernández el
curs de formació per import de 1.200,00 €, exempt d’IVA, d’acord amb l’art. 20
de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
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- Adjudicar, mitjançant contracte menor de serveis, a Vilaniu Comunicació, SCP,
la jornada de formació per a empresaris de Riudoms, per import de 600,00 €
exempt d’IVA, d’acord amb l’art. 20 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’Impost sobre el Valor Afegit.

- Adjudicar, mitjançant contracte menor de serveis, a Beatriz Duran, psicòloga i
formadora, per import de 1.200,00 € exempt d’IVA, d’acord amb l’art. 20 de la
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

3/. 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:

8/ Aprovar la modificació puntual de les bases que han de regir el 5è Concurs
de Paelles:

1. Podran participar totes les persones que hi estiguin interessades, formant un equip
amb un mínim de dues persones i sense límit de components.

2. El Concurs de paelles es durà a terme el dia 1 de maig, al recinte de Sant Antoni.
L’horari d’inici del concurs serà a partir de les 11.00 h del matí i el termini per acabar la
paella serà a les 14.00 h, per a què el Jurat pugui fer-ne la degustació. A continuació,
cada grup es menjarà la seva paella.

3.  La  paella  podrà  ser  completament  al  gust  de  cada  grup:  peix,  carn,  mixta,
verdures... La mida de la paella haurà de ser corresponent al nombre de components
del grup.

4. El Jurat estarà format per dos representant de cada grup (un puntua presentació i
l’altre degustació), que puntuarà totes les paelles excepte la realitzada pel seu mateix
grup. Es valorarà el gust i la presentació de la paella.

5. Hi haurà 5 premis. En cas d'empat, es valorarà el nombre de membres del grup.

El primer premi, valorat en 150 € en productes de comerç local, a la millor presentació.
El segon premi, valorat en 150 € en productes de comerç local, a la millor degustació.
El tercer premi, valorat en 100 € en productes de comerç local, a la segona millor
presentació.
El  quart  premi,  valorat en 100 € en productes de comerç local,  a la segona millor
degustació.
El cinquè premi (especial), valorat en 75 € en productes de comerç local, al grup més
nombrós.

6. Els requisits a tenir en compte pels grups són:
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Cada grup haurà de portar els seus propis estris: paella, paeller i botella de gas butà,
cullerot, ganivets, draps, cassó, bols 
Cada grup haurà de portar tots els ingredients necessaris per elaborar la seva paella.
No es podran portar els ingredients preparats, tallats o sofregits, excepte el caldo.
Cada grup haurà de portar la seva beguda i qualsevol aperitiu que es vulgui.

7.  L’organització  aportarà  el  material  per  a  què  dinin  tots  els  participants:  taules,
cadires, estovalles, plats,  gots, tovallons i forquilles.

8.  L’Organització,  si  ho  creu  oportú,  podrà  modificar  l’horari  d’inici  i  fi,  segons  el
desenvolupament del concurs.

9. La participació en el concurs suposa la total acceptació de les presents bases.

10. Els supòsits no contemplats en les bases, seran resolts per l’Organització.

     11. El termini d’inscripció finalitzarà tres dies hàbils abans del dia del concurs, és a dir,
l'1  de  maig.  Caldrà  presentar   instància  a  les  oficines  de  l’Ajuntament.  Pel  fet
d'inscriure's s'entregarà una garrafa d'oli de 2 litres.

_

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