
410/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 3 DE JULIOL 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 tres de juliol 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.

Abans d’iniciar la sessió, la Sra. Secretària informa que a l’acta de la sessió
que va tenir lloc el dia 3 d’abril de 2017, aprovada en la sessió del dia 2 de
maig de 2017, se’n formula la següent correcció d’errors:

En el punt «3/ on hi diu - «Adjudicar a Xaloc 13, SL (llibreria La Plaça) pels
premis del concurs de dibuix per un import de 198,35 € IVA inclòs (...)  ha de
dir, 210,39 €, atès que el càlcul es va fer només amb el 21% d’IVA i hi ha
també conceptes amb l’IVA reduït del 4%.

Acceptades les correccions esmentades, s’incorporen a l’original de l’acta i a
continuació s’aprova el seu contingut per unanimitat, d’acord amb l’art. 109.2 de
la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

1/. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ QUE VA TENIR LLOC EL DIA 12
DE JUNY DE 2017

Per disposar de l’acta corresponent a la sessió del dia 12 de juny 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 ordinari el dia 26 de juny 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
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1/ Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Riudoms per a la construcció d’un
edifici polivalent a l’Escola Beat Bonaventura (exp. 378/2017).

2/  Adjudicar  a  la  societat  Medis  de  Prevenció  Externs  de Catalunya,  SL el
contracte de serveis de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut del
personal  al  servei  de  l'Ajuntament  de  Riudoms  i  òrgans  que  en  depenen,
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
(exp. 171/2016).

3/  Adjudicació  del  contracte  mixt  de  subministraments,  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) (exp.
271/2017) dels lots que s'indiquen als contractistes següents:

LOT OBJECTE EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Lot 1 Lloguer de cadires Calafell Activa, SCP

Lot 2 Lloguer de cabines wc portàtils Calafell Activa, SCP

Lot 3 Subministrament de caramels Calafell Activa, SCP

Lot 4 Lloguer i muntatge "estands" fira Calafell Activa, SCP

Lot 5 Serveis megafonia Calafell Activa, SCP

Lot 6 Serveis publicitat Calafell Activa, SCP

Lot 7 Servei representant artístic orquestra 
MELODIA dia 22 juliol 2017

Germans Barceló 
Organitzacions, SL

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les divuit hores de
la tarda del dia i lloc indicats al començament..
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