
365/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 12 DE JUNY DE 2017

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les divuit
hores  de  la  tarda  del  dia  dotze  de  juny  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,  SI  ESCAU,  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS
ANTERIORS QUE VAN TENIR LLOC ELS DIES 15 I 29 DE MAIG DE 2017

El senyor alcalde declara obert l’acte i per disposar tots els regidors membres
de la Junta de Govern Local de l’acta corresponent a les actes corresponents a
les sessions dels dies 15 i  29 de maig 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 29 de maig 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 00009/2017 per un import de 23.633,75 € 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 29 de maig de 2017.

2/ Aprovar la relació de factures 00010/2017 per un import de 7.533,61 € 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 29 de maig de 2017.

3/ Aprovar la relació de factures 00011/2017 per un import de 44.412,72 € 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 29 de maig de 2017.
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4/  APROVAR l’expedient per a la contractació de les obres de construcció de
40  unitats  d'enterrament  al  cementiri  municipal  de  Riudoms,  mitjançant
procediment obert, amb un únic criteri d’adjudicació, que és el preu, d’un import
de 40.519,71 euros, més 8.509,13 euros d’IVA, així com el Plec de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques que hauran de regir-la. 

5/ Adjudicar mitjançant contracte menor de serveis, a Publipress Media, SLU
per l’import de 1.280,00 € IVA no inclòs, per la publicitat radiofònica per la Fira
de l’Avellana 2017.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME I ACTIVITATS

A proposta del regidor delegat d’urbanisme i activitats

6/ exp. 87/2015.
Atorgar llicència urbanística d’obres per a la construcció d’un hivernacle per
ampliació de les instal·lacions de Plantarium Center, SL a la carretera TV 3141.

7/  Desestimar el  recurs de reposició interposat per la mercantil  Proyectos y
Servicios  para  la  Construcción  GEPRO,  SL,  contra  l’acord  de  la  Junta  de
Govern Local del dia 3 d’abril de 2017.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor delegat de cultura

8/ Aprovar  l’adjudicació  per  la  impressió  de  l’edició  en  paper  del  programa
d’espectacles del cicle de programació cultural d’estiu REVIU LES PLACES –
Riudoms 2017.

9/ Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  serveis,  a  Brigada  Central  de
Catalunya. Prevenció i Gestió d’Emergències per import de 119,70 € IVA no
inclòs, pel que fa a la seguretat i 220,00 € (exempt d’IVA d’acord amb l’art. 20
de la llei 37/1992 de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit) pel que
fa  als  serveis  preventius  de  suport  mèdic  amb  vehicle  medicalitzat  per  la
programació cultural d’estiu REVIU LES PLACES – Riudoms 2017.

10/ Adjudicar a Dasowc Reus, SCP, mitjançant contracte menor de serveis, per
import de 230,00 € IVA no inclòs, pel lloguer de cabines sanitàries, essent l’únic
pressupost presentat  dels tres sol·licitats,  per la programació  cultural  d’estiu
REVIU LES PLACES – Riudoms 2017.

11/ Aprovar la despesa de drets d’autor que generi la programació cultural del
Reviu les Places, d’un 10 % dels catxets, a l’SGAE per import aproximat de 910
€ IVA no inclòs.
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ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE  FESTES

A proposta de la regidora delegada de festes

12/ Aprovació de les despeses i adjudicacions de les Festes dels Barris 2017 i
modificar les Bases del concurs de colles disfressades i carrosses dels barris.

13/ Aprovació  de  les  despeses  i  adjudicacions  de  la  Festa  Major  de  Sant
Jaume: els gots de la Festa Major i retallable.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE  JOVENTUT

A proposta de la regidora delegada de joventut

14/  Aprovar,  si  s’escau,  les  despeses  i  adjudicacions  de  les  festa  jove
«Avellana Sound» dins els actes de la Fira de l’ Avellana 2017.

15/ Aprovar les despeses i adjudicacions de la Megagimcana popular del dia 25
de juny de 2017.

16/  Aprovar  l’organització  de  l’activitat  de  l’Escola  de  Lleure  «VIU  L’ESTIU
2017».

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ESPORTS

A proposta del regidor delegat d’esports

17/ Aprovar les despeses i adjudicacions per l’Estiu Esportiu 2017.

18/ Aprovar, si s’escau, les despeses i adjudicacions per la realització de la 26 a

Bicicletada Popular.

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:

19/ Aprovar la concessió de beques als estudiants que finalitzen els estudis de
batxillerat i cicle de grau mitjà a Riudoms.

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

17001036\GEXP_SECRE                                                                                                                                                 Ref. JGL 12/17


	EXTRACTE
	DEL DIA 12 DE JUNY DE 2017

