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EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA   9 DE GENER 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 nou de gener 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/. 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 27 de desembre de
2016, se n’omet la lectura, i se n’aprova el seu contingut per unanimitat.

2/. DESPATX OFICIAL

1/  Es dóna compte a la Junta de Govern de la comunicació de data 17 de
novembre  de  2016,  tramesa  per  l’Institut  Nacional  d’Estadística,  pel  qual
s’informa de la xifra de població de Riudoms, resultants de la revisió del Padró
municipal a data 1 de gener de 2016 que és de 6.591 habitants.

2/ Es dóna compte a la Junta de Govern Local de l’ajut econòmic concedit per
la Diputació de Tarragona dins la concessió de subvencions per interessos de
préstec concertats  amb tipus preferent segons conveni subscrit entre entitats
financeres i la Diputació de Tarragona, convocatòria 2016. L’import concedit és
de 2.027,14 €.

3/. 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 27  de desembre de 2016. 

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

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA I GOVERNACIÓ
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A proposta del regidor delegat d’hisenda i governació

3/ Aprovar l’adhesió a l’Acord marc del Consorci Català pel Desenvolupament
Local  (CCDL)  pel  subministrament  del  sistema  de  vídeoacta,  equips  de
gravació  i  transmissió  d’actes  de  Ple  i  adquirir  el  software  de  l’empresa
ActaDigital per l’import de 2.279,00 € IVA no inclòs.

4/  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
2016 d’acord amb el següent detall:

Codi Concepte Import
800 Taxa subministrament d’aigua   120.213,16 €
560 Taxa gestió de residus     95.238,24 €
562 Taxa residus + clavegueram       2.365,99 €

TOTAL   217.817,39 €

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS

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

5/ Exp. 178/2016
Sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat.

6/ Exp. 184/2016
Sol·licitud  de llicència  urbanística  per  part de  Buildingcenter,  SAU,  per  a  la
substitució de teulada i rehabilitació de façana d’un edifici. 

7/ Exp. 5/2016
Sol·licitud per  part  de Promociones Proyectos Dava,  SL de devolució  de la
fiança d’obra de 3.793,65 € d’import (aval de Caixabank, SA «La Caixa») així
com la devolució de la fiança de gestió de residus, de 3.386,65 € (aval  de
Caixabank,  SA)  corresponents  a  les  obres  de  construcció  d’un  habitatge
unifamiliar aïllat.

8/ Exp. 69/2013-A
Comunicació de pròrroga de  cessament temporal de l’activitat de productora
audiovisual.

9/ Exp. 69/2013-A
Comunicació  de  pròrroga  de  cessament  temporal de  l’activitat  d’oficina
immobiliària.
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ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CIRCULACIÓ

A proposta del regidor delegat de circulació

10/  Aprovar  l’adjudicació  mitjançant  contracte  menor  de subministrament  de
material divers per la guàrdia municipal a l’empresa Super Laboral 2012, SL el
subministrament de diferents equipacions per la guàrdia municipal per import
de 941,30 € IVA no inclòs, de conformitat amb el pressupost de data 20 de
desembre de 2016.

11/  Aprovar, l’adquisició a l'empresa BBVA Autorenting d’un vehicle 4X4 en la
modalitat  d’arrendament  amb  opció  de  compra,  segons  les  condicions
específiques d’execució de l’encàrrec i d’acord amb els següents preus per la
guàrdia municipal:
Vehicle 1 ( 4 x 4  ) NISSAN Qashqai diesel 5p. 1.6 dci ss 130 CV STOP&STAR
Amb armari metàl·lic posterior amb endoll per etiolimetre
Durada contracte: 4 anys.
Quilometratge anual: 50.000

5/. 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 d’Esports.

A proposta del regidor delegat d’Esports

12/  Acceptar la sol·licitud de pròrroga presentada per l’entitat  Club Deportiu
Riudoms del  termini  per  a  la  presentació  de  la  justificació  de  la  subvenció
concedida per al desenvolupament del projecte de consolidar i mantenir l’equip
amateur en la categoria de 3a catalana i concedir una ampliació d’un mes del
termini per a la presentació de la documentació justificativa de la subvenció,
com a màxim fins el dia 31 de gener de 2017.

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

17000437\GEXP_SECRE                                                                                                                                                 Ref. JGL 01/17


	EXTRACTE
	DEL DIA 9 DE GENER DE 2017

