
4/SECRE/2018

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 8 DE GENER DE 2018

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les disset
hores i cinquanta minuts de la tarda del dia vuit de gener 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/. DESPATX OFICIAL

1/ Es dona compte a la Junta de Govern Local de la comunicació de data 29 de
novembre  de  2017  tramesa  per  l’Institut  Nacional  d’Estadística,  en  la  que
s’informa de la xifra de població de Riudoms, com a resultat de la revisió del
Padró municipal a data 1 de gener de 2017, que és de 6.515 habitants.

La Junta de Govern en queda assabentada i en ratifica 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 dona 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 27 de desembre 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

2/  Aprovar  el  padró dels  rebuts en concepte de les taxes d’aigua,  brossa i
clavegueram que corresponen al  període de consum del  quart  trimestre de
2017 d’acord amb el següent detall:
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El  període de cobrament  del  quart  trimestre  s’iniciarà  el  dia  29  de gener  i
finalitzarà el dia 29 de març de 2018.

3/ Aprovar el  Calendari  Fiscal  que determina els terminis de pagament dels
tributs locals per a l’exercici 2018, la recaptació en període voluntari dels quals
està delegada a favor de la Diputació de Tarragona:

CONCEPTE TRIBUTARI PERIODICITAT PERÍODE TERMINI DE 
PAGAMENT

Taxa subministrament 
d’aigua i clavegueram

Trimestral 1r trimestre 2018
27/04/2018   a
29/06/2018

Trimestral 2n trimestre 2018
27/07/2018   a
28/09/2018

Trimestral 3r trimestre 2018
31/10/2018   a
31/12/2018

Trimestral 4t trimestre 2018
29/01/2019   a
29/03/2019

Taxa gestió de residus
Trimestral 1r trimestre 2018

27/04/2018   a
29/06/2018

Trimestral 2n trimestre 2018 27/07/2018   a
28/09/2018
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CODI - CONCEPTE IMPORT CÀRRECS

800 - SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 120.653,78 €

* Aigua 45.112,32 €

* IVA aigua 4.507,21 €

* Cànon 42.644,52 €

* IVA Cànon 4.268,96 €

* Clavegueram 17.200,39 €

* Conservació 5.726,16 €

* IVA conservació 1.194,22 €

560 - TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 94.603,78 €

562 - ESCOMBRARIES + CLAVEGUERAM 2.628,31 €

* Brossa 2.112,31 €

* Clavegueram 516,00 €
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Trimestral 3r trimestre 2018
31/10/2018   a
31/12/2018

Trimestral 4t trimestre 2018
29/01/2019   a
29/03/2019

Taxa residus disseminats Anual 2018
27/04/2018  a  
29/06/2018

Impost vehicles tracció 
mecànica

Anual 2018
29/03/2018  a  
31/05/2018

Impost béns immobles 
urbans

Anual
Fraccionat en
tres períodes

27/04/2018  a  
29/06/2018

29/06/2018  a  
31/08/2018

27/07/2018  a  
28/09/2018

Impost béns immobles 
rústics

Anual 2018
29/06/2018  a  
31/08/2018

Impost activitats 
econòmiques

Anual 2018
27/07/2018  a  
28/09/2018

Aprovar el Calendari Fiscal que determina els terminis de pagament dels tributs
locals per  a l’exercici  2018,  la recaptació en període voluntari  dels  quals la
efectua directament l’Ajuntament de Riudoms:

CONCEPTE TRIBUTARI PERIODICITAT PERÍODE 
TERMINI DE 
PAGAMENT

Taxa Llar d’Infants Mensual
Curs 2017-

2018

Termini  establert  a
l’article  62.2  de  la  Llei
General Tributaria

Preu Públic Escola Municipal 
de Música

Mensual
Curs 2017-

2018

Termini  establert  a
l’article  62.2  de  la  Llei
General Tributaria

Preu Públic Servei de 
Menjador

Mensual
Curs 2017-

2018

Termini  establert  a
l’article  62.2  de  la  Llei
General Tributaria

Preu públic instal·lacions 
esportives

Mensual 2018
Termini  establert  a
l’article  62.2  de  la  Llei
General Tributaria

Taxa Servei de Mercat Trimestral 1r trimestre 02/01/2018   a
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Municipal

(quota trimestral)

2018 02/03/2018

Trimestral
2n trimestre

2018
03/04/2018   a
04/06/2018

Trimestral
3r trimestre

2018
02/07/2018   a
03/09/2018

Trimestral
4t trimestre

2018
01/10/2018   a
03/12/2018

Preu Públic Local Jove “El 
Mercat”

Trimestral
1r trimestre

2018
02/01/2018   a
02/03/2018

Trimestral
2n trimestre

2018
03/04/2018   a
04/06/2018

Trimestral
3r trimestre

2018
02/07/2018   a
03/09/2018

Trimestral
4t trimestre

2018
01/10/2018   a
03/12/2018

Taxa cementiri Anual 2018
03/09/2018  a  
05/11/2018

Taxa guals i vorades Anual 2018
03/09/2018  a  
05/11/2018

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:

4/ Rectificar l'error que consta en el contracte administratiu de subministrament
d'una màquina escombradora per a neteja viària, signat el 16 de juny de 2015,
mitjançant  una  addenda  al  contracte,  en  el  sentit  de  rectificar  la  clàusula
primera "Objecte del contracte", apartat segon on diu:

"El pressupost comprèn la totalitat  del contracte.  El preu ofertat  inclou tots aquells
conceptes  com  els  imports  de  la  gestió  del  serveis  necessaris  per  assegurar  el
correcte  funcionament  dels  vehicles  (manteniment  preventiu  i  correctiu,  inspecció
tècnica de vehicles, substitució de vehicles avariats o immobilitzats per qualsevol altra
causa, ...) i la tramitació i obtenció de tota la documentació necessària per a la posada
en  circulació  dels  vehicles  (pòlisses  d’assegurances,  permisos  de  circulació,
matriculació,  les  autoritzacions  administratives  que  escaiguin,...)  i  l’ús  dels
equipaments  complementaris  en  el  seu  cas,  tal  i  com  s’estableix  al  plec  de
prescripcions tècniques."
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Substituir-lo pel següent text que consta en el Plec de clàusules administratives
particulars modificat mitjançant la resolució de l'Alcaldia del dia 3 de febrer de
2015 i que va ser objecte de la contractació amb el següent text:

"El  pressupost  comprèn  la  totalitat  del  contracte.  El  preu  ofertat  inclou  la
Inspecció  Tècnica  de  Vehicles,  la  substitució  de  vehicles  avariats  o
immobilitzats de llarga durada (superior als 5 dies) per qualsevol causa i  la
tramitació i obtenció de tota la documentació necessària per a la posada en
circulació  dels  vehicles  (pòlisses  d’assegurances,  permisos  de  circulació,
matriculació,  les  autoritzacions  administratives  que  calguin,..)  i  l’ús  dels
equipaments complementaris en el  seu cas, tal  i  com s’estableix al  Plec de
prescripcions tècniques."

5/  Aprovar la formalització del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Riudoms i  la  mercantil  GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG,  SA,  per  a  la
instal·lació de la xarxa de gas natural als carrers Major, Sant Josep, Gaudí,
Sant  Bonifaci,  Galanes,  Sant  Tomàs i  Sant  Joan,  segons  el  document  que
consta  a  l’expedient,  el  qual  incorpora  les  determinacions  de  l’informe  de
secretaria.

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