
74-SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA   6 DE FEBRER 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 sis de febrer 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 i la 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 DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

El senyor alcalde declara obert l’acte i per disposar tots els regidors membres
de la Junta de Govern Local de l’acta de la sessió del dia 23 de gener 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 23 de gener de 2017. 

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 i governació

1/ Aprovar  la  proposta  d’acord  de  l’Ajuntament  de  Riudoms  d’adhesió  als
acords marc del servei d’assegurances (exp. 2015.04) i del servei de mediació
d’assegurances (exp. 2015.01) del Consorci Català pel Desenvolupament local
(CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).  

2/  Aprovar, la pròrroga de 6 mesos i ampliació del contracte administratiu de
serveis  per  a  l’assessorament  i  assistència  tècnica  d’un  enginyer  industrial
municipal.
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3/ Adjudicar el contracte menor de serveis a Duran Sindreu Asesores Legales y
Tributarios, SLP per l’assessorament en relació a l’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA), tant de l’IVA suportat en la construcció de les instal·lacions com en la
posterior operació d’arrendament per import de 2.500,00 € IVA no inclòs.

4/  Aprovar, si s’escau,  la proposta de continuar realitzant el servei d’obtenció
del Document Nacional d’Identitat a les dependències del servei de vigilants de
Riudoms al mes de març de 2017.

5/  Aprovar  l’expedient  per  a la contractació del  servei  de manteniment  dels
ascensors  i  aparells  elevadors  de  diverses  dependències  municipals  i
organismes que depenen de l'Ajuntament de Riudoms, aprovant a l’efecte els
Plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  prescripcions  tècniques  que
hauran  de  regir-lo  mitjançant  procediment  obert  amb   un  únic  criteri
d'adjudicació  i  tramitació  ordinària  de  l'expedient  i  Autoritzar  la  despesa  de
8.136 €,  (IVA exclòs)  corresponents  a tres anualitats  imputable a l’aplicació
pressupostària 920/212008/01 fent constar que aquesta despesa s’aplicarà en
el  pressupost  de  l’any  2017,  d’acord  amb  la  l’art.  110.2  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 (TRLCSP). Els 8.280 € restants del pressupost
seran a càrrec dels estats d'ingressos i despeses de les respectives entitats
públiques empresarials Riudoms Gestió i Riudoms Serveis.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS

A proposta del regidor delegat d’urbanisme, obres i activitats.

6/ Exp. 191/2016
Sol·licitud de llicència d'obres per part d'Endesa Distribución Electrica, SLU, per
l’estesa de 37 m de línia aèria de baixa tensió (0,6/1kv) des del suport de fusta
existent  en  la  línia  a  CT-XR104  fins  puntalet  per  atendre  petició  de
subministrament elèctric a Agrofesa, SA.

7/ Exp. 15/2017
Sol·licitud de llicència d'obres per part d'Endesa Distribución Electrica, SLU, per
l’estesa de línia subterrània de baixa tensió per a nou subministrament elèctric.

8/ Exp. 75/2017
Denegar certificat de declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació.

9/ Exp. 163/2016
Al·legacions presentades per l’interessat en representació de la Comunitat de
Regants de la Mina de Sant Francesc d’Assís de Riudoms, a la valoració de les
obres  i  les  liquidacions  emeses  en  relació  a  la  concessió  de  llicència
urbanística per a la impermeabilització de 97 m de mina i modificació de 50 m
del seu traçat.
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ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS

A proposta del regidor delegat de Serveis Públics

10/  Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  subministrament,  a  l’empresa
Cinmaq, SL, un carro de neteja Numatic model Pack-1450 per import de 290,22
€ (IVA no inclòs), d’acord amb el pressupost presentat en data 14 de novembre
de 2016  per què el  personal  del  servei  de neteja de la Llar d’Infants pugui
realitzar les seves tasques eficientment.

11/ Aprovar, l’adjudicació dels treballs de modificació de la potència contractada
al  quadre  elèctric  d’enllumenat  públic  situat  al  carrer  de  Baltasar  de Toda i
Tàpies, al costat de l’ET 53.958 (CUPS ES ES0031408126822001YP0F).

ASSUMPTES  DE  LA  REGIDORIA  DE  CIRCULACIÓ  I  SEGURETAT
CIUTADANA

A proposta del regidor delegat de Circulació i Seguretat Ciutadana

12/ Prorrogar el conveni amb el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya,
per a la localització dels propietaris dels animals trobats en el municipi a través
de l’accés directe a la base de dades de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de
Companyia (l’AIAC) i Aprovar la despesa de 316,95 € més l’IVA corresponent,
que correspon als municipis d’entre 5.001 a 50.000 habitants.

13/ Adjudicar  la  realització  de  les  proves  psicotècniques  dels  aspirants  del
procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de
places de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari amb
caràcter interí,  al  Col·legi Oficial  de Psicologia de Catalunya. Les proves es
realitzaran a les instal·lacions de l'Ajuntament de Riudoms i aprovar la previsió
de  despeses,  d'acord  amb  el  pressupost  presentat  pel  Col·legi  Oficial  de
Psicologia de Catalunya, que és de 45,00 € per candidat (21% d'IVA no inclòs),
amb  un  màxim  de  1.000  €  (IVA  no  inclòs)  corresponent  a  les  proves
psicotècniques del procés selectiu, per a la constitució d’una borsa de treball
per a la provisió de places de guàrdia municipal en règim de funcionari amb
caràcter interí.

14/  Aprovar l’estructura de tarifes per als serveis d’autotaxis del municipi de
Riudoms per l’any 2017, les quals no tenen cap increment mitjà, aprovat per la
Comissió  de  Preus  de  Catalunya,  d’acord  amb els  preus  presentats  per  la
Federació  Empresarial  d’Auto  Transports  de  la  província  de  Tarragona,  que
mantenen la mateixa estructura de tarifes de l’any 2016:
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Concepte                                                               EUROS  

Baixada de Bandera
T-2 ............................................................. 4,17 €
T-1 ............................................................. 5,68 €

Tarifa quilomètrica
T-2 ............................................................. 1,10 €
T-1 ............................................................. 1,30 €

Tarifa horària
T-2 ............................................................. 19,73 €
T-1 ............................................................. 21,21 €

SUPLEMENTS (T-1 i T-2)

Recollida a domicili ................................... 2,58 €
Maletes ...................................................... 2,03 €
Animals ...................................................... 2,03 €

T-1 (Tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies festius.
T-2 (Tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor delegat de Cultura

15/  Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  subministrament,  a  Impremta
Pagès, pel subministrament de 4000 calendaris festius i culturals del 2017, per
import de 308,00 € IVA no inclòs.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES 

A proposta de la regidora delegada de Festes

16/  Aprovar,  l’adquisició  mitjançant  contracte  menor  de  serveis  i
subministrament per la realització de la Festa de Carnaval 2017 per un import
aproximat de 5.133,08 € (IVA no inclòs).

ASSUMPTES  DE  LA  REGIDORIA  COMERÇ  LOCAL  I  PROMOCIÓ
ECONÒMICA

A proposta del regidor delegat de Comerç Local i Promoció Econòmica

17/ Aprovar  les  adjudicacions  mitjançant  contracte  menor  de  serveis  i
subministrament, segons el següent detall (IVA no inclòs) per la realització de la
6a ruta de Tapes «Tapes Gaudí».
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disseny, fotos, disseny cartell, promoció
i impressió

      887,50 € 

Impremta Pagès, SL       992,50 €
Falques RAC1 i RAC105 Tarragona       780,00 € 
Distribució flyers Unimail       390,00 €
Caixes de cartró Lyreco España, SA 15,47 € cada caixa 

(20 caixes)
República Checa Press, SCP     375,00  € 
Altres despeses      100,00 €
TOTAL DESPESES     3.834,40 €

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