
533/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 4 DE SETEMBRE 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 quatre de setembre 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/. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA
16 D’AGOST DE 2017

Per disposar de l’acta corresponent a la sessió del dia 16 d’agost 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 16 d’agost 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  de  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’operaris de serveis generals de l’Ajuntament de Riudoms.

2/ Aprovació  de  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’operaris de serveis generals d’operaris de serveis de jardineria.

3/  Aprovació  de  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’operaris de serveis- paleta.
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4/  Aprovació  de  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’operaris de serveis d’electricitat.

5/  Aprovació  de  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’operaris de serveis de neteja de les dependències i de l’Ajuntament
de Riudoms.

6/  Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Camp  i  l’Ajuntament  de  Riudoms  per  al  servei  d’assessorament  i  suport
informàtic.

7/ Aprovar la relació valorada de les obres i instal·lacions executades en el bar-
restaurant  situat  als  camps  de  futbol  municipal,  C/Salvador  Espriu  s/n,  de
Riudoms, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques de 29 de setembre
del 2015, per import de 20.042,06 €, presentada pel concessionari, Sr. Wladimir
Martínez Espinola, i informada pels Serveis Tècnics Municipals el 16 d’agost
del 2017.

8/  Desestimar la  petició  de l’interessat  de retirar-li  la  multa  imposada en la
resolució  definitiva  de  l’expedient  sancionador  núm.  14/2017  JUR,  per
incompliment  de  la  normativa  sobre  règim  jurídic  de  la  tinença  de  gossos
potencialment perillosos.

9/  Aprovació  de  la  resolució  definitiva  de  l’expedient  sancionador  núm.
125/2017-JUR  per  infracció  de  la  normativa  sobre  tinença  de  gossos
considerats potencialment perillosos.

10/  Adjudicar  el  contracte d'obres del  projecte de construcció  de 40 unitats
d'enterrament al cementiri municipal de Riudoms, a l'empresa Conste 3.0 SL i
establir  que  el  preu  del  contracte  és  de  27.553,40  €,  més  5.786,21  €  en
concepte d'IVA, que suma un import total de 33.339,61 € per a l'obra objecte
del contracte.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME I ACTIVITATS

A proposta del regidor delegat d’urbanisme

11/ Exp. 22/2005-A.
Comunicació de cessament definitiu de l’activitat de comerç de verdures, fruites
i d’altres.

6/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT
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A proposta de la regidora delegada d’Ensenyament

12/ Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i l’AMPA
de l’Escola Beat Bonaventura, per contribuir a les despeses derivades de la
realització del projecte «ampliació dels llibres i contes d’aula», regulador de la
subvenció nominativa concedida per import de 1.200,00 €,  anualitat 2017.

13/ Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i l’Institut
Joan  Guinjoan  de  Riudoms,  per  contribuir  a  les  despeses  derivades  de  la
impressió de la revista «La Mòbila», curs 2016/2017, regulador de la subvenció
nominativa concedida per import de 300,00€, anualitat 2017.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ESPORTS

A proposta del regidor delegat d’Esports

14/ Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i l’entitat
Penya Avellana Blaugrana Riudoms, per contribuir a les despeses derivades de
la  projecció  de la  final  de la  Copa del  Rei  en un acte  obert  a  la  plaça de
l’Església, el dia 27 de maig de 2017, regulador de la subvenció nominativa
concedida per import de 300,00 €, anualitat 2017.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES

A proposta de la regidora delegada de Festes

8.1/ Aprovar, si s’escau, l’activitat i les adjudicacions mitjançant contracte menor
de serveis, dels diferents actes de la diada de l’11 de setembre de 2017  per un
import total de 5.693,81 € (IVA no inclòs).

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