
181-SECRE/2016

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA   12 DE DESEMBRE   DE 2016  

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 dotze de desembre de l’any dos mil
setze, 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 29 de novembre 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 Local, de la resolució GAH/2698/2016,
de  24  de  novembre,  del  Departament  de  Governació,  Administracions
Públiques  i  Habitatge  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de  concessió  de  les
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017. Les aportacions
concedides són:

- Anualitat 2016:  42.816,39 €
- Anualitat 2017:  42.816,39 €

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 29 de novembre 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 de la regidor delegat d’hisenda i governació

2/  Aprovar  la relació de factures de l’exercici 2016 número 00033/2016  que
comença amb la  factura de Tractomecàncic Maquinària,  SL i  acaba amb la
factura de Botiquín Sans, SLU per un import de 34.231,67 € i que han estat
autoritzades i conformades pels regidors - delegats de cada àrea o servei.

3/  Aprovar   la  relació  de  documents  comptables  de l’exercici  2016 número
00032/2016 que comença amb la factura d’AXA Seguros Generales, SA  per un
import  total  de  1.380,81 €  i  que han estat  autoritzades i  conformades pels
regidors - delegats de cada àrea o servei.

4/  Aprovació  de  les  bases  que  han  de  regir  el  procés  selectiu  per  a  la
constitució  d’una  borsa  de treball  per  a  la  cobertura  de llocs  de  treball  de
guàrdia del servei de vigilants, en règim de funcionari interí.

5/  Aprovar les adjudicacions  mitjançant contracte menor, del subministrament
de diversos productes pels Lots de Nadal.

6/ Adhesió a la segona pròrroga del l’Acord marc de subministrament de gas
natural destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014/03-D01), per un
termini  de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de
2017.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES

A proposta de la regidora delegada de Festes

7/  Aprovar,  les  adjudicacions,  mitjançant  contracte  menor  de  serveis  i
subministrament  dels  actes  programats  per  les  Festes  de  Nadal  2016  que
pugen un total de 9.575,33 (IVA no inclòs).

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor delegat de Cultura

8/  Adjudicar a l’Associació Cultural  «Va de Vent» la cercavila del  dia 31 de
desembre de 2016 amb l’acompanyament de l’Home dels Nassos per un import
de  600,00 € (exempt d’IVA segons l’art.  20.1, per tractar-se d’una entitat de
caràcter social,  d’acord amb la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost
sobre el Valor Afegit).

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT

A proposta de la regidora delegada d’Ensenyament
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9/  Adjudicar, mitjançant contracte menor de serveis, a Nominalia Internet, SL,
el domini web específic amb el nom de llarinfantspicarols.cat pels propers 3
anys per un cost total de 57,00 € (IVA no inclòs).

10/ Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i l’AMPA
de  l’Institut  Joan  Guinjoan  per  contribuir  a  les  despeses  derivades  de  la
realització d’activitats en col·laboració amb les activitats educatives del Centre,
concretament l’acte de lliurement de les orles als alumnes de 2n de batxillerat i
4rt  d’ESO,  i  el  lliurement  dels  premis  del  concurs  literari  «Enric  Massó  i
Urgellés»,  regulador  de  la  subvenció  nominativa  concedida  per  import  de
975,00 €.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT I LLEURE

A proposta de la regidora delegada de Joventut i Lleure

11/ Aprovar les adjudicacions mitjançant contracte menor per l’organització del
Parc de Nadal 2016.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

A proposta de la regidora delegada de Benestar Social

12/ Aprovar el Protocol d’adhesió entre el Consell Comarcal del Baix Camp i
l’Ajuntament  de  Riudoms,  per  a  la  realització  de  les  accions  d’acollida  i
integració a les persones estrangeres immigrades dins del Pla de Ciutadania i
de les Migracions de la comarca del Baix Camp, durant el període 2016/2019.

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:

13/ ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta de la regidora delegat de Cultura

13/  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Riudoms  i
l’Associació Colla Sardanista Roses de Tardor per contribuir  a les despeses
derivades de l’adquisició de l’equipament musical necessari per als assajos de
la  Colla  Sardanista  Roses de Tardor,  regulador  de  la  subvenció  nominativa
concedida per import de 500,00 €.

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