
683/SECRE/2017

 EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 11 DE DESEMBRE 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 onze de desembre 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, Sra. Maria Cros Torrents i
Sr. Jordi Domingo Ferré.

Excusa la seva assistència el senyor Carles Garcia Jard

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 l’acord de la Junta de la Diputació
de Tarragona de concessió de subvencions, dins la convocatòria de subvencions per
a  la  contractació  de  les  activitats  incloses  en  el  catàleg  per  a  programacions
culturals dels ajuntaments (e-catàleg):

- Actuació del grup "Cobla de Reus Jove", amb l'espectacle ballada de sardanes el
dia 23 d'abril de 2017, per import de 900 euros.

- Actuació del grup "Txaranga Bandsonats", amb l'espectacle cercavila completa el 
dia 22 de juliol de 2017, per import de 500 euros.

La Junta de Govern en queda assabentada i acorda, per unanimitat, acceptar l’ajut
concedit i destinar-lo a la finalitat pel qual ha estat assignat.

2/ Es dona compte a la Junta de Govern Local, de l’acord de la Junta de la Diputació
de Tarragona de concessió de subvenció concedida dins el programa extraordinari
de suport als centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs
2016-2017. L’import concedit és de 59.587,50 euros.

La Junta de Govern en queda assabentada i acorda, per unanimitat, acceptar l’ajut
concedit i destinar-lo a la finalitat pel qual ha estat assignat.

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 i urgent el dia 27 de novembre de 2017. 
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3/.  PRÈVIA  A  LA  SEVA  DELIBERACIÓ  SÓN  ADOPTATS  ELS  SEGÜENTS
ACORDS:

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA I DE GOVERNACIÓ

A proposta del regidor delegat d’hisenda

3/  Aprovar  les  despeses  d’adquisició  de  llicències  de  software  Embarcadero
Interbase i TMS Component Studio, Autocad LT,  Microsoft Office, Pinnacle Studio i
Teamviewer:

- Aprovar la despesa de compra d’una llicència de la Base de dades Interbase 7
(3791,90  euros),  una  llicència  de  TMS  Component  Studio  (549,64  euros)  i  3
llicències vàlides per a tres anys de Autocad LT (3710,95 IVA inclòs), per un import
total de 8.052,49 euros iva inclòs a l’empresa Danysoft Internacional SL. 

- Aprovar la despesa de compra d’una llicència de Teamviewer per un import de
440,03 euros (IVA inclós) a l’empresa Teamviewer GmbH.

- Aprovar la despesa de compra de 4 llicències de Microsoft  Office 2016 per un
import  de 560,23 euros (IVA inclòs) a l’empresa DMAtica Programació i  Serveis,
SLU.

- Aprovar la despesa de compra de dos llicències de Pinnacle Studio , per un import
de 160,88 euros iva inclòs a l’empresa Danysoft Internacional SL.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT I LLEURE

A proposta de la regidora delegada de joventut i lleure

4/ Aprovar les adjudicacions i despeses per la realització del Parc de Nadal 2017.

5/ Adjudicar  a EP!  Impuls social  i  Formatiu,  SCP mitjançant  contracte  menor,  el
servei  per  a  l’elaboració  del  Pla  Local  de  Joventut  de  Riudoms  per  import  de
4.450,00 € (exempt d’IVA), atès que és l’oferta més avantatjosa.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS

A proposta del regidor delegat de serveis públics

6/ Adjudicar a Suministros Agrícolas Jardicamp S.L, mitjançant contracte menor, el
subministrament  d’una  segadora  d’ample  gran,  atès  que  ha  presentat  la  millor
oferta. El pressupost puja un total de 9.720,00 € IVA no inclòs. 
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ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D'ESPORTS

A proposta del regidor delegat d’esports

7/ Aprovar la concessió, així com el conveni regulador, de la subvenció sol·licitada
pel Club Patí Riudoms per tal de fer front a les despeses derivades de les activitats i
o projectes que es relacionen:

- l’adquisició de polos i dessuadores per a homogeneïtzar el vestuari de la
plantilla de tècnics i delegats del Club.
- els serveis d’autocar per a desplaçaments fora de la província de Tarragona
del grup Xou “Ens divertim junts”.
- l’adquisició de contes i arnesos TRX.
-  el  cost  dels  arbitratges  del  primer  equip  de  hoquei  patins  i  equipació
delsnous jugadors que s’han incorporat a l’equip.

Regulador de la subvenció nominativa concedida per import de 2.100,00 €. Anualitat
2017.

8/ Aprovar la concessió, així com el conveni regulador, de la subvenció sol·licitada
per la Societat de Caçadors "La Riudomenca" per tal de fer front a les despeses
derivades  de  l’assegurança  de  vedat,  any  2017.  Es  preveu  una  subvenció
nominativa a favor de l’entitat per import de 800,00€. Anualitat 2017.

9/  Adjudicar  al  senyor  J.  B.  J.  mitjançant  contracte  menor,  l’elaboració  i
desenvolupament  del  Pla  de  Dinamització  de  l’Oferta  Turística  del  municipi  de
Riudoms, atès que és la única oferta presentada i segons pressupost de 9.000,00 €
(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:

10/ Aprovar les despeses i adjudicacions de les Festes de Nadal 2017.

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