
561/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2017

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 dos d’octubre de l’any dos mil disset,
sota  la  presidència  del  primer  tinent  d’alcalde  Sr.  Xavier  Gallego  Seuba  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 l’alcalde senyor Josep M. Cruset Domènech.

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 18 DE SETEMBRE DE 2017

Per disposar de l’acta corresponent a la sessió del 18 de setembre de 2017, se
n’omet la lectura, i se n’aprova el seu contingut per unanimitat.

2/. DESPATX OFICIAL

Es dóna compte a la  Junta de Govern Local  de l’acord de la  Diputació  de
Tarragona  concessió de les subvencions del programa específic d'obres per a
la  millora  de  xarxes  bàsiques  municipals  i  del  programa  de  modernització
d'equipaments  informàtics  per  garantir  l'administració  electrònica  (PEXI),  i
acceptar la subvenció concedida per a l'execució del projecte bàsic i executiu
de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable dels carrers de Sant
Tomàs i Sant Joan de Riudoms per un import de 49.990,00 €.

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 18 de setembre 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
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1/  Aprovar  el  padró dels  rebuts en concepte de les taxes d’aigua,  brossa i
clavegueram que corresponen al període de consum del segon trimestre de
2017 d’acord amb el següent detall:

El  període de cobrament del tercer trimestre s’iniciarà el  dia 28 d’octubre  i
finalitzarà el dia 30 de desembre de 2017.

2/  Deixar sense efecte el punt primer de l’acord de la Junta de Govern Local de
data  20  de  maig  de  2017  en  el  que  s’adjudicava  a  Brigada  Central  de
Catalunya. Prevenció i Gestió d’emergències, per import 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),  per  la  prevenció  del  correfoc  de  Sant  Jaume  i  aprovar  la
despesa per  import  de  143,40 €  (exempts  d’IVA segons l’art.  20  de la  Llei
30/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit), pel que fa al
servei preventiu d’ambulàncies i 240,00 € (IVA no inclòs) pel que fa al servei
preventiu  de  bomber  de  Brigada  Central  de  Catalunya.  Prevenció  i  Gestió
d’emergències, corresponent al correfoc del dia 22 de juliol de la Festa Major
de Sant Jaume.

3/ Aprovar  l’adquisició  d’un  vehicle  furgoneta  per  a  la  brigada  municipal
mitjançant el sistema d’adquisició centralitzada a través del Consorci Català
pel  desenvolupament  Local  /  Associació  Catalana  de  Municipis  (exp.
569/2017).

- De l'expedient 2013.05 adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament 
Local, el següent vehicle per import de 13.344,70 euros (IVA inclòs):
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CODI - CONCEPTE IMPORT CÀRRECS

800 - SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 140.333,46 €
* Aigua 49.689,99 €
* IVA aigua 4.965,24 €

* Cànon 61.684,89 €
* Clavegueram 17.078,18 €
* Conservació 5.721,84 €
* IVA conservació 1.193,32 €

560 - TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 94.791,48 €

562 - ESCOMBRARIES + CLAVEGUERAM 2.529,94 €
* Brossa 2.031,94 €
* Clavegueram 498,00 €



561/SECRE/2017

LOT: 05. Vehicle furgoneta, màxim 750 
kg de càrrega 

EMPRESA: Nissan Iberia, SA

MARCA I MODEL: Nissan nv200 furgó 1.5 dci 89 cv es 
bàsic

PREU AMB IVA: 13.344,70 euros

NÚM. UNITATS: 1

4/ Aprovar  l’adquisició  d’un  camió  per  a  la  brigada  municipal  mitjançant  el
sistema  d’adquisició  centralitzada  a  través  del  Consorci  Català  pel
desenvolupament Local / Associació Catalana de Municipis (exp. 569/2017).

- De l'expedient  2014.06 adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament
Local,  la  següent  maquinària  tècnica  per  import  de  24.918,87  euros  (IVA
inclòs).

LOT: 04. Camió de menys de 3500 kg 
amb caixa oberta

EMPRESA: Motor Llansà, SL

MARCA I MODEL: Nissan NT400 básico

PREU AMB IVA: 24.918,87 euros

NÚM. UNITATS: 1

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS

A proposta del regidor delegat d’urbanisme
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5/ exp. 148/2017
Atorgar llicència urbanística d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, SA, per a
l’obertura d’una rasa sobre vorera i calçada de 8x0,4 m2 en total, per connexió
d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats al  carrer de Joan
Salvadó Badia, 1.

6/ exp. 153/2017
Atorgar llicència urbanística d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, SA, per a
l’obertura d’una rasa sobre vorera i calçada de 2x0,4 m2 en total, per connexió
d’un  ramal  per  a  subministrar  gas  natural  a  nous  abonats  al  carrer  de  la
Sardana, 76 .

7/ exp. 539/2017
Atorgar llicència urbanística d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, SA, per a
l’obertura d’una rasa sobre vorera i calçada de 5x0,4 m2 en total, per connexió
d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats al  carrer de Sant
Pere, 16.

8/ exp. 555/2017
Atorgar  llicència d'obres a la interessada per a finalitzar  la construcció  d’un
habitatge,  distribució  interior,  i  construcció  d’una  piscina,  d'acord  amb  el
projecte d’obres amb número de visat 2017600754  de 12 de setembre de 2017
i número de col·legiat 37.706-8.

9/ exp. 104/2014
Donar  compte  que  s’ha  informat  favorablement  a  la  comunicació  de  la
interessada,  de  finalització  de  les  obres  de  reforma  per  a  la  seva  primera
ocupació.

10/ exp. 104/2014
Aprovar la devolució de la fiança d’obra de 1.286,46 € i la fiança de gestió de
residus de 150,00 € corresponents a les obres de reforma d’un edifici.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor delegat de Cultura

11/ Aprovar la concessió de la subvenció sol·licitada pel Centre d'Estudis Arnau
de Palomar (CERAP), així com el conveni regulador corresponent per import de
2.000,00 €, per tal de fer front a les despeses derivades dels actes emmarcats
dins la celebració del 25è aniversari de la Colla de Diables, concretament el
concert popular de rock del dia 13 de maig de 2017 i la realització dels tratges
de la colla de diables infantil. Anualitat 2017.

12/ Aprovar la concessió de la subvenció sol·licitada pel Grup de Caramelles de
Riudoms, així com el conveni regulador corresponent per import de 400,00 €,
per  tal  de  fer  front  a  les  despeses  derivades  de  les  sortides  de  l’entitat  i
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l’organització de la 4a Trobada de Grups de Caramelles a Riudoms. Anualitat
2017.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ESPORTS

A proposta del regidor delegat d’Esports

13/ Aprovar la concessió de la subvenció sol·licitada pel Club de Pàdel i Tennis
de Riudoms, així com el conveni regulador corresponent per import de 800,00
€, per tal de fer front a les despeses derivades de l’adquisició de l’equipació
dels  4  equips  masculins  de  competició  federats  i  les  samarretes  per  als
alumnes i, en general, de les activitats organitzades per l’entitat, com són les
classes de tennis i de pàdel i tornejos. Anualitat 2017.

14/  Aprovar  la  concessió  de  la  subvenció  sol·licitada  per  l’entitat  Amics  de
Riudoms per a l’activitat de triatló, així com el conveni regulador corresponent
per  import  de  1.100,00€,  per  tal  de  fer  front  a  les  despeses  derivades  de
l’activitat de triatló. Anualitat 2017.

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:

15/ Aprovar la contractació mitjançant contracte menor de serveis, a través del
Consell  Esportiu  del  Baix  Camp,  pel  servei  d’un  monitor  de  menjador  per
l’escola  Beat  Bonaventura  pel  període  del  2  al  31  d’octubre,  de  dilluns  a
divendres de 12.30 h a 15.00 h fent constar que aquest servei és per cobrir una
necessitat urgent del servei i per un període determinat per un import de 818,75
€/mensuals, exempt d’IVA.

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