
41/SECRE/2018

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 5 DE FEBRER DE 2018

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les divuit
hores  de  la  tarda  del  dia  cinc  de  febrer  de  l’any  dos  mil  divuit,  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/. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR QUE VA
TENIR LLOC EL DIA 29 DE GENER DE 2018

Per disposar de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 29 de gener de
2018 se n’omet la lectura, amb l’abstenció de la senyora Maria Cros Torrents, i
amb  el  vot  favorable  de  l’alcalde  Josep  M.  Cruset  Domènech,  Sr.  Xavier
Gallego Seuba, Sr. Carles Garcia Jardí i Sr. Jordi Domingo Ferré,  se n’aprova
el seu contingut.

2/. 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 extraordinari el dia 29 de gener de 2018.

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

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA

A proposta del regidor delegat de l’àrea d’hisenda

1/  Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  subministrament  a  SISTEMES
D'ORGANITZACIÓ,  SA,  empresa  adjudicatària  de  la  licitació  de  material
d’oficina, el subministrament de mobiliari d’oficina  per un import de 10.665,90 €
IVA no inclòs.

2/ Aprovar l’expedient per a la contractació del servei d’assegurances de la flota
de  vehicles  de  l'Ajuntament  de  Riudoms,  aprovant  a  l’efecte  els  Plecs  de
clàusules administratives particulars i  prescripcions tècniques que hauran de
regir-lo i autoritzar la despesa de 11.400 €, (IVA exclòs) corresponents a dues
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anualitats imputables a les aplicacions pressupostàries 2018/1/920/2240000/01
i 2018/1/132/2240000/01 del Pressupost Municipal en vigor.  (20-2018/S)

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME

A proposta del regidor delegat de l’àrea d’urbanisme

3/  La  interessada  sol·licita  llicència  d’obres  per  arrebossar  parets  del
magatzem, substituir tres bigues petites a la planta baixa, modificar l’obertura
de la porta d’entrada, obrir una nova finestra a la façana, col·locar gres al terra
de dues plantes, col·locar gres a l’entrada, substituir rajoles de dues cambres
de bany i cuina i substituir els graons de l’escala d’accés (exp. 417/2017-ST).

4/  Aprovar  la  certificació  d’obres  núm.  1  de  les  obres incloses  al  projecte
«Millora dels serveis i la pavimentació del carrer de Sant Josep de Riudoms»
per import de  7.651,63 € més 1.606,84 € d’IVA que fan un total de 9.258,47 €
IVA inclòs a l’empresa Obres Vent i Sol 2010, SL.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor delegat de l’àrea de cultura

5/ Aprovar  la  despesa  relativa  a  la  programació  d’activitats  per  part  de  la
Biblioteca Pública Municipal Antoni Gaudí, conjuntament amb el Grup Municipal
de Lectura, en el marc de L’Hora del conte per a l’any 2018:

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ PREU (iva inclòs

Carnaval, Sant Jordi, cloenda,
festivitat especial

Activitat, espectacle,
contacontes…

300€

Cloenda curs
2017 – 2018
(19/05/2018)

Detalls infants + voluntaris +
premi Superlectors 2017

150€

Inauguració curs 2018 – 2019
(20/10/2018)

Contacontes 
Ruskus Patruskus

«Bibliòfilus»

245€ (exempt
d’IVA)

Activitats foment lectura Material 100€

TOTAL PRESSUPOST 795 €

6/  Aprovar  la  despesa  relativa  a  la  programació  d’activitats  per  part  de  la
Biblioteca amb l’activitat: Club de Lectura “Llibres, cafè i avellanes” per a l’any
2018:
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ACTIVITAT DESCRIPCIÓ PREU (iva inclòs)

Convidat, 
sortida literària

Escriptor 
(assistència i/o detall),

guia
300€

Productes Cafès i avellanes, gots, aigua,
tovallons

150€

TOTAL PRESSUPOST 450€

ASSUMPTES  DE  LA  REGIDORIA  DE  SEGURETAT  CIUTADANA  I
CIRCULACIÓ

A  proposta  del  regidor  delegat  de  l’àrea  de  seguretat  ciutadana  i
circulació

7/  Adjudicar mitjançant contracte menor, el subministrament de l’uniforme de
gala per dos guàrdies per import de 773,25 € IVA no inclòs a l’empresa  Paco
Garcia. Prendas y artículos de uniformidad, SA.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
LOCAL

A proposta del regidor delegat de l’àrea de promoció econòmica i comerç
local.

8/ Aprovar  les despeses derivades de la 7a Ruta de Tapes «Tapes Gaudí» per
un import total de 4.520,62 € (IVA no inclòs).

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FORMACIÓ I GENT GRAN

A proposta de la regidora delegada de l’àrea de formació i gent gran

9/  Aprovar l’amplicació del curs d’anglès de nivell Elemental per tal de poder
arribar als objectius fixats per part dels alumnes, que es realitzarà a partir del
dia 20 de febrer i fins el 5 d’abril de 2018 per import de 420,00 € a l’empresa
Evergreen Idiomes, SL.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE COMUNICACIÓ

A proposta de la regidora delegada de l’àrea de comunicació

10/ Adjudicar,  mitjançant contracte menor de serveis,  l’encàrrec a l’empresa
Mints Mind, SL dels treballs d’assessorament per a la millora i coordinació dels
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canals de relació, comunicació i participació amb els ciutadans per un import de
6.600 € IVA no inclòs (7.986 € IVA 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:

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES

A proposta de la regidora delegada de l’àrea de festes

11/ Aprovar les bases del concurs de difresses del Carnaval de Riudoms:

1.  El  concurs  de  disfresses  està  organitzat  per  la  regidoria  de  Festes  de
l’Ajuntament de Riudoms en el marc de les festes del Carnaval.

2. El concurs de disfresses, i l’animació infantil que el precedeix, es duran a
terme  en  el  transcurs  de  la  tarda  del  diumenge  de  Carnaval,  al  Pavelló
d’Esports Municipal en l’horari establert a la programació que es publicarà al
web de l’Ajuntament.

3.  Podran participar  en el  concurs totes aquelles persones que duguin una
disfressa  elaborada  i  que  s’hagin  inscrit  en  l’horari  i  el  lloc  establert  a  la
programació,  o  posteriorment,  a  l’entrada  del  recinte  del  Pavelló  Municipal
d’Esports.  S’adjudicarà  un  dorsal  amb  un  número  a  tots  i  cadascun  dels
participants, número que haurà de col·locar-se en un lloc visible de la disfressa.
La inscripció es tancarà abans de finalitzar l’espectacle d’animació infantil  o
quan l’Organització estimi oportú. 

4. S’estableixen, doncs, quatre categories a premiar: millor disfressa individual
infantil, (de 0 a 6 anys), juvenil (de 7 a 13), i adult (de 14 a 99); millor parella
disfressada, amb les mateixes franges d’edat; millor grup adult disfressat, amb
les mateixes franges d’edat. I la categoria de grup mixt (grup disfressat de la
mateixa temàtica format per components de diferents edats). S’entregaran 10
premis:
- Premi individual infantil i juvenil serà un producte educatiu.
- Premi  parella infantil i juvenil serà un producte educatiu per cadascun de la
parella.
- Premi grup infantil i juvenil serà un berenar conjunt del grup en un establiment
de Riudoms.
- Premi individual adult serà un lot de productes de queviures.
- Premi parella adulta serà un lot de productes de queviures.
- Premi de grup adult serà un lot de productes de queviures.
- Premi de grup mixt serà un lot de productes de queviures.
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5. A efectes de concurs, es valorarà: l’elaboració, l’originalitat de la disfressa, el
maquillatge o complements que l’acompanyin, i la caracterització gestual que
dugui a terme la persona disfressada. 

6.  A efectes  de categoria  d’adjudicació  de  premis,  es  considerarà  disfressa
individual la disfressa que no estigui vinculada temàticament amb cap altra de
la que formi parella o grup.

7. A efectes de categoria  d’adjudicació de premis,  es considerarà parella  el
conjunt de dues persones disfressades que estiguin vinculades temàticament i
alhora no formin part de cap grup major.

8.  A efectes  de  categoria  d’adjudicació  de  premis,  es  considerarà  grup  el
conjunt de tres o més persones disfressades que comparteixin una temàtica
comú evident.

9.  El  jurat  està  format  per  membres  de  l’organització  i  altres  persones
vinculades al  món associatiu  i  cultural  de  Riudoms,  i  el  seu veredicte  serà
inapel·lable. El jurat estarà facultat per decidir sobre aquells aspectes que no
estiguin  recollits  en  les  presents  bases  i  la  seva  decisió  serà  inapel·lable.
Durant la rua, la desfilada i a la part de l’animació infantil, el jurat es dedicarà a
valorar les disfresses. Els membres del jurat no aniran identificats per mantenir
el seu anonimat durant la observació.

10.  El  veredicte  del  jurat  es  farà  públic  quan  s’acabi  l’animació  infantil,
seguidament durant el berenar, es farà l’entrega dels premis. Els membres del
jurat té potestat de declarar una categoria deserta.

11. L’Organització, si s’escau, tindrà potestat de canviar els premis de les 
diferents categories per d’altres de valor similar.

12. L’Organització es reserva el dret d’admissió en el recinte, i per tant, en el
concurs, de qualsevol persona disfressada que atempti contra el respecte a la
dignitat de les persones i/o col·lectius socials o ètnics, així com també de totes
aquelles persones inscrites que no es comportin cívicament.

13.  Les imatges que enregistri  l’Organització  durant  el  transcurs  dels  actes
programats podran ser publicades per l’Ajuntament de Riudoms per a elaborar
material gràfic relatiu a la promoció de les festes del municipi.

14. L’entrada és gratuïta.

15. La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

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