
161-SECRE/2016

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA   3 DE NOVEMBRE   DE 2016  

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les vint
hores i cinquanta minuts del vespre del dia tres de novembre de l’any dos mil
setze, sota la presidència de l’Alcalde, senyor Josep M. Cruset Domènech, 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 el tinent d’alcalde, el Sr. Xavier Gallego Seuba.

Dóna fe de l’acte la secretària, la Sra. Carmen Alcoverro Beltrán

1/. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

El senyor alcalde declara obert l’acte i per disposar tots els regidors membres
de la Junta de Govern Local de l’acta del 26 d’octubre de 2016, 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 i uirgent el dia 26 d’octubre de 2016. 

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

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

A proposta del regidor delegat d’Hisenda

1/  Aprovar la despesa i pagament de la relació de factures núm. 00028/2016
per un import de 61.462,91 € i que han estat autoritzades i conformades pels
regidors - delegats de cada àrea o servei i d’acord amb l’informe de fiscalització
de data 3 de novembre de 2016. 

2/  Aprovar  la  despesa  i  pagament  de  la  relació  de  documents  comptables
00029/2016  per  un  import  de  7.010,73  €  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 31 d’octubre de 2016.

3/ Aprovació de la convocatòria i les Bases que han de regir el procés selectiu
per  a la  constitució  d’una borsa de treball  per  a  la  provisió  de places amb
caràcter temporal d’educadora de la Llar d’Infants Municipal Picarols.

4/ Aprovació de la convocatòria i les Bases que han de regir el procés selectiu
per  a la  constitució  d’una borsa de treball  per  a  la  provisió  de places amb
caràcter temporal d’auxiliar de la Llar d’Infants Municipal Picarols.

5/ Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor,  la  realització  de  les  revisions
mèdiques als treballadors de l’Ajuntament de Riudoms a GEFA Prevenció, SL
d’acord amb el concert signat el 16 de març de 2016 on consta que les tarifes
professionals que s’aplicaran en concepte de reconeixement mèdic són 45,00 €
per  treballador  (tarifa  exempta  d’IVA  d’acord  amb  l’art.  20.1.3  de  la  Llei
37/1992).

6/  Adjudicar  l’ampliació  del  contracte  menor  de  serveis  a  l’empresa
Tractomecanic maquinaria,  S.L. pel lloguer d’1 grup electrogen addicional al
preu de 250,52,€ més IVA, per  ser utilitzat  a la  Fira  de l'Avellana 2016 del
passat mes d’agost.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS

A proposta del regidor delegat d’Urbanisme, Obres i Activitats

7/ Comunicació prèvia d’obres sol·licitada per a la rehabilitació de la façana de
l’immoble situat al carrer Major, núm. 46, amb petició de subvenció per a la
rehabilitació d’habitatges antics. (Exp. núm. 169/2016).

8/ Aprovar la devolució de la fiança d’obra, de 2.503,95 €, així com la devolució
de la fiança per la correcta gestió dels enderrocs i residus de la construcció,
d’un import de 1.430,38 €, corresponents  a les obres de reforma i ampliació
d’un edifici unifamiliar situat al carrer de Sant Joan, núm. 22 (exp. 19/2010).

9/  Sol·licitud  de  la  devolució  de  la  fiança d’obra,  de  500,00  €,  així  com la
devolució  de la fiança per  la  correcta  gestió  dels  enderrocs i  residus de la
construcció,  d’un  import  de  150,00  €,  corresponents  a  la  construcció  d’un
magatzem agrícola de 70,00 m2 a la finca situada al polígon 40, parcel·la 51
(exp. 181/2015).

10/  Sol·licitud de la  devolució  de la  fiança d’obra de 200,00 €,  així  com la
devolució  de la fiança per  la  correcta  gestió  dels  enderrocs i  residus de la
construcció, de 30,05 €, corresponents a les obres per a la rehabilitació de la
façana, amb substitució de porta i paviment de l’aparcament, al carrer de les

17000032\GEXP_SECRE                                                                                                                                                 Ref. JGL 25/16



161-SECRE/2016

Borges  del  Camp,  núm.  8,  amb  petició  de  pagament  de  subvenció  per  la
rehabilitació d’habitatges antics (exp. 69/2016).

11/  Comunicació de la  finalització  de les obres de reforma i  ampliació  d’un
edifici unifamiliar situat al carrer de Sant Joan, núm. 22 per a la seva primera
ocupació (exp. 19/2010).

12/  Adjudicar  el  contracte de l’obra “Reparació del  paviment  de la pista  de
pàdel  número  1»  situada  a  la  zona  d'equipaments  esportius,  al  carrer  de
Salvador  Espriu,  s/núm.  de  Riudoms,  per  a  l’Ajuntament  de  Riudoms,  a
l'empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos, SL, per import de 19.990 €, més
4.197,90 euros d'IVA, suposant un import total de 24.187,90 euros, IVA inclòs,
per un termini de durada del contracte de dos mesos, motivat en el fet que és
l'oferta  presentada  amb  el  preu  més  baix,  i  per  tant  la  més  avantatjosa
econòmicament, la qual no ha estat considerada anormal o desproporcionada i
s'ajusta  a  les  condicions  previstes  al  plec  de  clàusules  administratives  i
tècniques aprovats.

ASSUMPTES  DE  LA  REGIDORIA  DE  CIRCULACIÓ  I  SEGURETAT
CIUTADANA

A proposta del regidor delegat de Circulació i Seguretat Ciutadana

13/  Resolució  del  procediment  sancionador  per  infracció  de l’Ordenança de
Civisme (exp. 33/2016-JUR).

14/  Aprovar la previsió de despeses per import de 135,23 € corresponent a 1
habitació doble i una altra d’individual per una quinzena per l’allotjament a la
residència d’alumnes d’acord amb l’ordre INT/306/2002, de 14 d’agost, pel qual
es fixen els  preus públics del  servei  d’allotjament de l’Escola de Policia  de
Catalunya, pels tres guàrdies que realitzaran el curs Educació Viària I a l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya del 14 al 25 de novembre de 2016.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor delegat de Cultura

15/ Adjudicar,  mitjançant contracte menor de serveis a FITERM. Tècnics en
tancament,  la  reparació  del  vidre  trencat  de  la  porta  d’accés  principal  a  la
biblioteca per un import de  394 € IVA no inclòs.

16/ Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i el Grup
de  Caramelles  de  Riudoms,  per  contribuir  a  les  despeses  derivades  de  la
participació en la Trobada de Caramelles de Tarragona, organitzada pel Cor
Gregal, així com  de l’acte de reconeixement al Sr. Enric Vidal, com a director
sortint  del  grup,  realitzat  durant  la  III  Trobada  de  Caramelles  de  Riudoms,
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regulador de la subvenció nominativa concedida per import de 400,00 €.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT

A proposta de la regidora delegada d’Ensenyament

17/ Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  a  Fem  Organitza,  SL  per  la
realització d’una xerrada entorn la problemàtica de posar límits als fills per un
import  de  200  €  Exempt  d’IVA,  d’acord  amb  la  Llei  37/1992,  de  28  de
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

18/ Adjudicar  mitjançant  contracte  menor  de  subministrament  a  Woomo  -
Mobiliario  Infantil  Ecológico  (Aquiles  Gutiérrez  Jiménez),  el  subministrament
d’una estructura de fusta per tal de potenciar el treball de psicomotricitat grossa
dels infants de P0 i P1 de la Llar d’Infants Municipal Picarols per import de
195,2067 € (IVA no inclòs).

19/  Adjudicar  mitjançant  contracte  menor  de  serveis  a  la  cooperativa  de
fotògrafs Freelance SCM, per les fotografies que realitzarà el Sr. ........... de les
activitats culturals i festives de Riudoms durant l’any 2016 per import de 800,00
€ IVA no inclòs.

20/  Aprovar  la  reserva  de  l’allotjament  per  l’equip  tècnic  del  programa
Divendres durant els dies 7, 8 i 9 de novembre i aprovar els preus facilitats per
Hostal Perla de Riudoms per la pernoctació d’un màxim de 20 membres de
l’equip tècnic del programa segons el següent detall (10 % d’IVA no inclòs):

1. Habitació doble: 40 euros/nit
2. Habitació d’ús individual: 30 euros/nit
3. Pernoctació: 0,45 euros/persona i nit

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT I LLEURE

A proposta de la regidora delegada de Joventut i Lleure

21/  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Riudoms  i
l’Associació  Esplai  del  Casal  Riudomenc  per  contribuir  a  les  despeses
derivades de la realització de les colònies d’hivern del mes de març de 2016,
regulador de la subvenció nominativa concedida per import de 2.800,00 €.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES

A proposta de la regidora delegada de Festes

22/  Aprovar  el  contracte  i  o  servei  de subministrament  mitjançant  contracte
menor, per cadascuna de les diferents activitats que es portaran a terme durant
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les Festes del Beat 2016, activitats que pugen un total de 10.762,54 € (IVA no
inclòs).

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

A proposta de la regidora delegada de Benestar Social

23/ Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i Càritas
Parroquial de Tarragona per contribuir a les despeses derivades de la prestació
d’ajuda de diferents famílies del municipi amb pocs recursos econòmics, per tal
de  cobrir  les  necessitats  bàsiques,  regulador  de  la  subvenció  nominativa
concedida per import de 3.000,00 €.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les vint-i-una hores
i quaranta-cinc minuts del vespre
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