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EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 2 DE MAIG DE 2017

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les disset
hores i  trenta-cinc minuts de la  tarda del  dia  dos de maig de l’any dos mil
disset, 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, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS QUE VA
TENIR LLOC ELS DIES 3 I 18 D’ABRIL DE 2017

El senyor alcalde declara obert l’acte i per disposar tots els regidors membres
de la Junta de Govern Local  de les actes corresponents a les sessions dels
dies 3 i 18 d’abril de 2017, se n’omet la lectura, i se n’aprova el seu contingut
per unanimitat.

2/. DESPATX OFICIAL

1/ Es dóna compte a la Junta de Govern Local, de la renúncia de la subvenció
de la Diputació de Tarragona dins del programa per actuacions de protecció de
la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines) per import
de 7.784,00 €. Convocatòria 2016.

3/. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA,
DES DE L’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 extraordinari el dia 18 d’abril de 2017. 

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

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA

A proposta del regidor delegat d’hisenda

2/  Aprovar la relació de factures 00007/2017 que comença amb la factura de
Carns i Explotacions Ramaderes, SL i acaba amb la factura de la Fundació
Pere  Tarrés  per  un  import  de  83.579,97  €  i  que  han  estat  autoritzades  i
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conformades pels  regidors -  delegats de cada àrea o servei,  i  d’acord amb
l’informe de fiscalització de data 26 d’abril de 2017.

3/ Aprovar l’expedient pel contracte mixt de serveis, arrendament sense opció
de compra i serveis de representant o agent artístic per contractar actuacions
musicals, i d’altres serveis diversos per a esdeveniments festius i culturals, i la
Fira de l’Avellana de l’Ajuntament de Riudoms (2a licitació), aprovant a l’efecte
els Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que hauran de
regir-lo i autoritzar  la despesa de 24.705,00 € (IVA exclòs) amb una durada
d’un any.

4/ Acceptar parcialment la justificació presentada per l’entitat CD Riudoms, de
la subvenció concedida a l’entitat, anualitat 2016, atès que dóna compliment als
pactes estipulats en el conveni regulador signat en data 28 de desembre de
2016,  en  el  sentit  que  l’entitat  beneficiària  ha  presentat  la  documentació
necessària per a la justificació de la subvenció i revisar l’import de la subvenció
atès que la despesa acreditada i vàlida per a la justificació de la subvenció és
de 7.292,97 €, inferior en 107,03 € a la quantia de la subvenció concedida, i vist
que s’ha efectuat el primer pagament del 75% a l’entitat, la quantitat restant a
ingressar a l’entitat beneficiària resulta per l’import de 1.742,97 €.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS

A proposta del regidor delegat d’Urbanisme

5/ Exp. 81/2014.
L’interessat,  en  representació  de  la  Societat  Edificacions  i  Urbanitzacions
Vendrell,  SL,  sol·licita  la  devolució  de  la  fiança  dipositada  com  a  garantia
definitiva corresponent a l’adjudicació de les obres d’adequació interior de la
planta  baixa  del  Casal  Riudomenc  per  a  Llar  de  Jubilats  de  5.140,59  €
dipositada mitjançant  assegurança de la  Compañía  Española  de Seguros y
Reaseguros de Crédito y Caución, SA.

6/ Exp. 154/2014
L’interessat,  en  representació  de  la  Societat  Edificacions  i  Urbanitzacions
Vendrell,  SL,  sol·licita  la  devolució  de  la  fiança  dipositada  com  a  garantia
definitiva  corresponent  a  l’adjudicació  de  les  obres  de  construcció  d’una
passera sobre el rieró de Santa Eulàlia al nucli urbà de Riudoms de 693,76 €.

7/ Exp. 90/2016
L’interessat sol·licita la devolució de la fiança d’obra de 200,00 €, i la fiança de
gestió  de  Residus de  30,05  €  corresponents  a  les  obres  de pintar  façana,
canviar portes exteriors i col·locar comptador a la façana d’un edifici així com el
pagament  de  la  subvenció  concedida  de  337,50  €  per  a  la  rehabilitació
d’habitatges antics concedida per acord de la Junta de Govern Local de 30 de
maig de 2016.
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8/ Exp. 120/2016
L’interessat sol·licita la devolució de la fiança d’obra de 200,00 €, corresponents
a les obres de rehabilitació de la façana d’un edifici, així com el pagament de la
subvenció concedida de 415,00 € .

9/ Exp. 181/2016
Gas  Natural  Distribución,  SDG,  SA  comunica  la  renúncia  a  la  llicència
urbanística d’obres per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i calçada de 2x0,4
m2 en total, per a connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a nous
abonats al carrer de la Muralla de la Font Nova, núm. 3 i sol·licita la devolució
de la fiança d’obres de 1.200,00 euros i l’impost de construccions, instal·lacions
i obres, de 7,36 euros.

10/ exp. 169/2016
L’interessat sol·licita la devolució de la fiança d’obra de 200,00 €, i la fiança de
gestió de Residus de 30,05 € corresponents a les obres de rehabilitació de la
façana d’un edifici així com el pagament de la subvenció concedida de 180,00 €
per a la rehabilitació d’habitatges antics.

11/ exp. 182/2017
Sol·licitud de llicència urbanística d’obres per a la reparació de la teulada d’un
mas situat al terme municipal de Riudoms, consistent en la recol·locació de les
teulades sobre una edificació preexistent. 

5/. 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:

12/  Adjudicar  mitjançant contracte menor de subministrament a Peres Sports,
SL, el material corresponent al Lot 1 i a Paco Garcia Prendas y Articulos de
uniformidad,  SA atès  que  són  les  ofertes  més  avantatjoses  per  import  de
3.176,95.-€ (IVA no inclòs) per l’adquisició de material divers i uniformitat per al
servei de la guàrdia municipal.

13/  Aprovar les adjudicacions pels diferents actes de la Festa Major de Sant
Jaume amb una despesa de 1.450,00 € (IVA no inclòs) i de 216,90 € (exempts
d’IVA segons l’art. 20 de la Llei 30/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre
el Valor Afegit).

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