
212-SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 3 D’ABRIL DE 2017

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 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.

Excusa la seva assistència el Sr. 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 20 DE  MARÇ DE 2017

El senyor alcalde declara obert l’acte i per disposar tots els regidors membres
de la Junta de Govern Local  de l’acta corresponent a la sessió del dia 20 de
març  de  2017,  se  n’omet  la  lectura,  i  se  n’aprova  el  seu  contingut  per
unanimitat.

2/. 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 20 de març de 2017. 

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

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA

A proposta del regidor delegat d’hisenda

1/  Aprovació del padró de brossa dels disseminats per a l’any 2017 per import
de 22.107,35 €. El període de cobrament s’iniciarà el dia 28 d’abril i finalitzarà
el dia 30 de juny de 2017.

2/  Aprovació  del  1r  trimestre  del  Padró  d’Aigua,  Brossa  i  Clavegueram
corresponen al període de consum del primer trimestre de 2017 i el període de
cobrament del primer trimestre de 2017 s’iniciarà el dia 28 d’abril i finalitzarà el
dia 30 de juny de 2016 i d’acord amb el següent detall:
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3/ Es dona compte de la matrícula de l'Impost sobre activitats econòmiques per
quotes municipals de l'exercici 2017, confeccionada per BASE. 

4/  Aprovació de l'expedient de contractació del servei de prevenció de riscos
laborals  i  vigilància  de  la  salut  del  personal  al  servei  de  l'Ajuntament  de
Riudoms i òrgans que en depenen. aprovant a l’efecte els Plecs de clàusules
administratives  particulars  i  prescripcions tècniques que hauran de regir-lo  i
autoritzar  la  despesa de  20.049,06 € (IVA no inclòs)  corresponents  a  dues
anualitats  imputable  a  l’aplicació  pressupostària  2017/1/920/2279903  del
Pressupost Municipal en vigor. Els 3.050,94 € restants del pressupost seran a
càrrec dels estats d'ingressos i despeses de les respectives entitats públiques
empresarials Riudoms Gestió i Riudoms Serveis.

5/ Aprovar la «memòria descriptiva d’instal·lació d’una estació de recàrrega per
a  vehicles  elèctrics  a  Riudoms»,  redactada  per   ETECNIC  enginyeria
energètica, amb  un  pressupost  d’execució  per  contracte  de  14.155,04  €  i
acceptar  el  contingut  de  les  Bases  reguladores  per  a  la  concessió  de
subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle
elèctric en el marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de
recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016- 2019), de la
Generalitat  de  Catalunya,  publicades  al  DOGC  núm.  7277,  de  data  30  de
desembre de 2016. Acollint-se així mateix a la convocatòria de subvencions del
PIRVEC 2016-2019, anualitat 2017, publicada al DOGC num. 7314, de 22 de
febrer  de  2017  per  tal  d’executar  les  instal·lacions  necessàries  per  a  la
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CODI CONCEPTE IMPORT CÀRRECS

800 - SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 107.638,05 €

* Aigua 40.129,56 €

* IVA aigua 4.008,77 €

* Cànon 36.137,97 €

* IVA Cànon 3.618,31 €

* Clavegueram 16.825,60 €

* Conservació 5.724,00 €

* IVA conservació 1.193,84 €

560 - TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 95.363,07 €

562 - ESCOMBRARIES + CLAVEGUERAM 2.398,78 €

* Brossa 1.924,78 €

* Clavegueram 474,00 €
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instal·lació d'una estació d'accés públic de recàrrega semiràpida per a vehicles
elèctrics (EdRsRA).

6/ Adjudicació mitjançant contracte privat de serveis, amb la consideració de
contracte menor, per l’actuació prevista pel dia 12 d’agost de 2017, dins els
actes de la Fira de l’Avellana, a la Colla Castellera Xiquets de Reus per una
actuació castellera per un import de 1.000,00 € exempts d’IVA,  per tractar-se
d’una  entitat  de  caràcter  social  d’acord  amb  la  Llei  37/1992,  de  28  de
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

7/ Aprovació de les bases del Concurs de cartells de la Fira de l’Avellana  amb
la consegüent publicació al BOPT.

8/ Aprovar la despesa per la compra de 980 € (sense IVA) de missatges SMS a
l’empresa SMSPubli  mobile Marketing SL atès que  en data 27 de gener de
2014,  es  va  adjudicar  mitjançant  contracte  menor  de  serveis  a  l’empresa
SMSPubli Mobile Marketing, el servei per tal de poder enviar missatges d’SMS
a la població de Riudoms des de totes les regidories de Riudoms. Aquest servei
és gratuït i tant sols s’han d’adquirir paquets d’SMS en el moment en què es
necessiti de més saldo i per tant, no es tracta d’un servei reiteratiu en el temps i
no incompleix l’art. 23.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic.

9/ Aprovació de l’expedient per a la contractació de serveis de representant o
agent artístic per a la contractació d’orquestres i xarangues per a l’Ajuntament
de Riudoms i de conjunts musicals per a l’Entitat Pública Empresarial Riudoms
Gestió, aprovant a l’efecte els Plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques que hauran de regir-lo i autoritzar  la despesa de 31.260,00 € (IVA
exclòs) amb una durada de 2 anys per als lots 6 a 9 i d’un any per als lots de l’1
al 5.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS

A proposta del regidor delegat d’Urbanisme

10/ Exp. 80/2016.
Sol·licitud de llicència urbanística per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar
aïllat per una habitació en sòl no urbanitzable 

11/ Exp. 118/2016.
Sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’un edifici entre mitgeres
sense ús.

12/ Exp. 121/2017.
Sol·licitud de Gas Natural Catalunya, SDG, SA per la llicència urbanística per a
l’obertura d’una rasa sobre vorera i calçada de 3x0,4m2 en total, per connexió
d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats.
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13/ Exp. 200/2017
Sol·licitud de Gas Natural Catalunya, SDG, SA per la llicència urbanística per a
l’obertura d’una rasa sobre vorera i calçada de 2x0,4m2 en total, per connexió
d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats. 

14/ Exp. 4/2016-A.
Comunicació presentada, de cessament definitiu, de l’activitat dedicada a bar –
restaurant.

15/ Exp. 150/2010 i Exp. 169/2010.
Denegar la devolució dels avals dipositats per garantir les obres de reparació
de  l’enfonsament  dels  vials  i  altres  serveis  de  l’àmbit  del  PERI-1  Hort  del
Coques,  d’un import  de 7.292,58 euros i  per  a  l’execució simultània de les
obres d’urbanització i  les d’edificació, d’un import de 124.263,67 euros, pels
motius que s’indiquen a l’informe tècnic. Així mateix,  denegar la devolució de
l’aval pel que fa a la fiança d’obres i fiança d’enderrocs i la correcta gestió dels
residus, d’un import de 89.032,35 euros, pels motius que s’indiquen a l’informe
tècnic.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT

A proposta de la regidora delegada d’Ensenyament

16/ Aprovar, el recolzament al desenvolupament dels estudiants que participen
del  projecte  Aula  Oberta  d’atenció  educativa  a  la  diversitat  de  l’alumnat
d’Educació  Secundària  de  l’Institut  Joan Guinjoan,  durant  les  pràctiques en
diverses empreses de Riudoms i a l’Ajuntament de Riudoms.

ASSUMPTES  DE  LA  REGIDORIA  DE  CIRCULACIÓ  I  SEGURETAT
CIUTADANA

A proposta del regidor de circulació i seguretat ciutadana

17/  Aprovar la despesa de 2.123.23 € (IVA no inclòs) per l’adquisició de roba
pels  agents  del  servei  de  vigilants  de  Riudoms  a  Paco  García  Prendas  y
Artículos de Uniformidad, SA adjudicatari per acord de Junta de Govern Local
de data 25 de gener de 2016.

18/  Aprovar, les despeses per la realització d’un curs a l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya de vigilant municipal per a quatre agents del servei de
vigilants per import de 18,00 € per agent.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor de Cultura
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19/  Aprovar  la  liquidació  provisional  de  la  col·laboració  municipal  en  les
despeses  d'organització  del  Premis  Arnau  de  Palomar  de  l'any  2016,  que
d'acord  amb  les  despeses  aportades   i  justificades  pel  CERAP i  allò  que
disposa  el  conveni  de  col·laboració  signat,  resulta  d'un  import  de  1.398,78
euros.

20/ Aprovació, de les bases del Concurs de fotografia «La Setmana Santa de
Riudoms» i publicar-les presents a la pàgina web de l'Ajuntament i al Butlletí de
la Província de Tarragona.

21/ Aprovar, si s’escau, les adjudicacions i les despeses dels diferents actes de
Sant Jordi 2017 per import de 1.867,40 € (IVA no inclòs) 

4/. 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:

22/  Adjudicar  a  la  societat  A.  Embarba,  SA,  el  contracte  de  serveis  de
manteniment  dels  ascensors  i  aparells  elevadors  de diverses dependències
municipals i organismes dependents de l'Ajuntament de Riudoms, perquè ha
estat l'empresa que ha presentat una oferta més econòmica que no incorre en
baixa anormal o desproporcionada i ha obtingut la major puntuació i  establir
que el preu del contracte és de 11.916 euros, més 2.502,36 euros en concepte
d'IVA, que suma un import total de 14.418,36 euros per a les tres anualitats de
durada del contracte.

23/  Adjudicar,  mitjançant contracte privat de serveis a Associació Corrandes
Animació, el servei d’espectacle d’animació dins els actes de Sant Jordi per
import de 600 € (IVA no inclòs).

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