
468/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 7 D’AGOST DE 2017

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les disset
hores i trenta minuts de la tarda del dia set d’agost 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/. DESPATX OFICIAL

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la concessió de la Diputació de
Tarragona,  de  concessió  de  les  subvencions  del  PAM  2017,  pel  qual  es
concedeix  a  l’Ajuntament  de  Riudoms  una  subvenció  per  a  les  obres  del
projecte  de  millora  dels  serveis  i  pavimentació  del  carrer  Major.  L’import
consignat és de 240.308,00 €.

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 urgent el dia 27 de juliol 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/ Aprovar la relació de factures 00028/2017 per un import de 74.128,41 € 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 31 de juliol de 2017.

2/ Aprovar la relació de factures 00029/2017 amb una única factura de l’Entitat
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya per
un import de 218,40 € 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
31 de juliol de 2017.

3/ Adjudicar,  mitjançant  contracte menor de serveis,  a Rosa Garcia Aguado
(Grup Picarols), el servei d’animació per una cercavila dins els actes de la Fira
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de l’Avellana 2017 per import de 400,00 € (IVA no inclòs).

4/ Aprovació de les Bases del concurs de cartells de la Fira de l’Avellana 2017 i
els premis del concurs: 

• PRIMER PREMI ABSOLUT, dotat amb 500€
• 1r ACCÈSSIT, per a l’artista riudomenc/a més puntuat, dotat amb 200€
• ACCÈSSIT a l’artista local jove més puntuat, dotat amb 100€

5/ Aprovació de les Bases de la 33a prova de portadors de sacs d’avellanes a
coll de la Fira de l’Avellana 2017 i els premis del concurs:

                                          CATEGORIA MASCULINA    CATEGORIA FEMENINA
PRIMER CLASSIFICAT:   120 € 90 €
SEGON CLASSIFICAT:     100 € 70 €
TERCER CLASSIFICAT:      80 € 50€
RESTA DE PARTICIPANTS:  25 € 25€

6/ Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  serveis,  a  PLANA FÀBREGA
SEGURETAT,  SL  la  reparació  de  l’alarma del  pavelló  Municipal  d’Esports,
empresa adjudicatària de la central de compres del Consell Comarcal del Baix
Camp i aprovar la despesa de 610,72 € (IVA no inclòs).

7/  Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  serveis,  a  PLANA FÀBREGA
SEGURETAT, SL  la reparació de l’alarma de la Casa de Cultura, empresa
adjudicatària de la central de compres del Consell Comarcal del Baix Camp i
Aprovar la despesa de 809,55 € (IVA no inclòs).

8/ Adjudicar  a  l’empresa  PLANA FÀBREGA SEGURETAT,  SL i  aprovar  la
desepesa, mitjançant contracte menor de serveis, la contractació del servei de
connexió remota de l’alarma de la Casa de Cultura,  per l'import de 24,00 €
més IVA/anuals.

9/  Adjudicar,  mitjançant  contracte menor de serveis,  el  canvi  d’alarma de la
Biblioteca Pública Municipal Antoni Gaudí a PLANA FÀBREGA SEGURETAT,
SL,  empresa adjudicatària de la central de compres del Consell Comarcal del
Baix Camp i aprovar la despesa de 1.500,31 € (IVA no inclòs).

10/ Aprovar el plec de prescripcions tècniques i administratives del contracte
mixt  de  subministrament  d’impressores/fotocopiadores,  subministrament  de
consumibles  per  a  plòter  d’impressió,  servei  de  destrucció  segura  de
documents, subministrament de material d’oficina, subministrament de material
imprès divers,  subministrament de material  escolar i  servei de distribució de
publicitat, per a l’Ajuntament de Riudoms i òrgans que en depenen, mitjançant
procediment obert, tramitació ordinària.
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11/ Aprovar l’expedient per a la contractació mixta per a l'execució del projecte
bàsic  i  executiu  per  a  la  construcció  d'un  gimnàs  a  l'escola  del  Beat
Bonaventura  Gran  redactat  pels  Serveis  Tècnics  municipals,  mitjançant
procediment obert, amb un únic criteri d’adjudicació, que és el preu i divisió en
dos lots, d’un import del lot 1 de 53.463,02 € i del lot 2 de 49.387,49 € més IVA,
així  com  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  prescripcions
tècniques que hauran de regir-la. 

12/ Aprovar  inicialment  el  Projecte  d'obres  de  millora  dels  serveis  i  la
pavimentació  del  carrer  de  Sant  Josep  de  Riudoms,  redactat  pels  Serveis
Tècnics Municipals, amb un pressupost de 84.153,70 € més l'IVA, al tipus del
21%,  que  suposa  un  pressupost  d'execució  per  contracte  de  101.825,98  €
(exp. 489/2017).

13/ Adjudicar mitjançant contracte menor de serveis, a l’empresa TAMEDIAXA,
S.A per la publicació de dos anuncis de 2x4 el 9/8/2017 i de 3x4 més text el
10/8/2017 al Diari Més per l'import de 475,00 € IVA, dins els actes de la Fira de
l'Avellana 2017.

14/  Adjudicar  mitjançant  contracte  menor  de  serveis  a  HERMES
COMUNICACIONS, SA, per la publicació d’un anunci de 4x3 a l’edició del 10
d’agost de 2017 al Diari El Punt Avui per import de 384,00 € IVA no inclòs, dins
els actes de la Fira de l’Avellana 2017.

15/ Adquirir  a  l'empresa  Software  Tècnic  d'Arquitectura  i  Enginyeria,  SL,
l'ampliació  de  la  llicència  consistent  en el  mòdul  de rehabilitació  i  el  mòdul
d'espais urbans, per un import de 380 € IVA no inclòs.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME I ACTIVITATS

A proposta del regidor delegat d’urbanisme i activitats.

16/ (exp. 180/2016).
Denegar  la  llicència  d’activitat  temporal  d’emmagatzematge  de  vehicles,
sol·licitada per RODMANS BAIX CAMP, SL.

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:

17/  Aprovar  el  document  de  cessió  a  precari  del  solar  urbà  propietat  de
l’empresa TANIL BAIX CAMP, SL a favor de l’Ajuntament de Riudoms per la
Fira de l’Avellana 2017.
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18/ Aprovar  els  documents  de  cessió  dels  terrenys  de  l'àmbit   del  PPR2
«Ampliació la Soleiada» a l’Ajuntament de Riudoms, per a destinar-lo a espai
firal de la Fira de l’Avellana 2017, a formalitzar entre l’Ajuntament i els diferents
propietaris.

19/ Agraïment dels membres de la Junta de Govern Local, als propietaris dels
terrenys del PPR-2 «La Soleiada» per la cessió a precari que any rere any fan
a l’Ajuntament de Riudoms per poder destinar-los a espai Firal.

20/  Agraïment dels membres de la Junta de Govern Local als propietaris del
solar  urbà  per  la  cessió  a  precari  que  any  rere  any  fan  a  l’Ajuntament  de
Riudoms per poder destinar-los a espai Firal.

21/ Declarar deserta la licitació per a la contractació del servei de grua per a la
retirada de vehicles de la via pública i d'altres llocs públics a requeriment de
l'Ajuntament, atès que durant el termini per a la presentació d'ofertes, no se
n'ha presentat cap.

22/  Adjudicar a l'empresa ECA, Entitat Col·laboradora de la Administració, SLU
el  contracte  del  servei  d'inspecció  de  les  instal·lacions  elèctriques  de
l'Ajuntament  de  Riudoms  i  organismes  que  en  depenen  perquè  ha  estat
l'empresa que ha presentat l'oferta més econòmica que no incorre en baixa
anormal o desproporcionada i ha obtingut la major puntuació. Els treballs s'han
d'efectuar d'acord amb el programa establert per a cada anualitat al quadre del
Plec de prescripcions tècniques. El preu del contracte és de 7.409,04 € IVA no
inclòs.

- Comprometre la despesa de 1.463,60 euros com a preu del contracte de 2017
amb càrrec  al  pressupost  de  l'Ajuntament  de  Riudoms i  387,60 euros  amb
càrrec a  l'estat d'ingressos i despeses de l'Entitat Pública Empresarial Riudoms
Gestió per a l'anualitat 2017. Així com es comprometrà les despeses que els
corresponguin per a les següents anualitats en el Pressupost municipal i en els
respectius estats d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials
Riudoms Gestió, Riudoms Serveis i Fundació Gaudí.

- Establir el termini de durada del contracte és de quatre anys, improrrogable.

23/ Adjudicar, la realització del curs sobre procediment Administratiu, modalitat
presencial   adreçat  al  personal  de  l’Ajuntament  de  Riudoms  i  aprovar  la
despesa de 1.662,78 €, exempt d’IVA d’acord amb l’art. 20 de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, pel que fa a l’exempció de l’IVA en la formació o reciclatge
professional  i  d’acord  amb  l’art.  7  del  Reial  decret  162/1992,  de  29  de
desembre, d’aprovació del Reglament de l’IVA.

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