
635/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 13 DE NOVEMBRE 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 tretze de novembre 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR QUE VA
TENIR LLOC EL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2017

Per disposar de l’acta corresponent a la sessió del 30 d’octubre 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 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 ordinari el dia 30 d’octubre de 2017. 

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

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES

A proposta de la regidora delegada de festes

1/ Aprovar, si s’escau, de les adjudicacions per les Festes del Beat 2017 per un
import total aproximat de 6.433,57 € (IVA  inclòs).

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA  D’ENSENYAMENT

A proposta de la regidora delegada d’ensenyament

2/ Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i l’AMPA
de l’escola Cavaller Arnau, per contribuir a les despeses derivades de la Festa
Medieval de l’any 2017, regulador de la subvenció nominativa concedida per
import de 600,00€, anualitat 2017.

2/ 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
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col·laboració en l’activitat de monitoratge que es realitza a l’espai de biblioteca
de l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms, regulador de la subvenció nominativa
concedida per import de 975,00€, anualitat 2017.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT I LLEURE

A proposta de la regidora delegada de Joventut i Lleure

3/ Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Riudoms  i
l'Associació  Esplai  del  Casal  Riudomenc per  contribuir  a  les  despeses
derivades de l’organització de les colònies d’estiu, dutes a terme del 30 de juliol
al  6  d’agost  de  2017,  regulador  de  la  subvenció  nominativa  concedida  per
import de 2.800,00€, anualitat 2017.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SANITAT

A proposta de la regidora delegada de sanitat

4/ Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i la Lliga
contra el  càncer de les comarques de Tarragona i  de les terres de l'Ebre -
delegació  a  Riudoms per  tal  de  fer  front  a  les  despeses  derivades  de  les
activitats solidàries organitzades per l’entitat, per tal de recaptar fons destinats
al  projecte «Ajuda psicosocial  i  econòmica a afectats de càncer i  les seves
famílies»,  regulador  de  la  subvenció  nominativa  concedida  per  import  de
300,00€, anualitat 2017.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor delegat de cultura

5/ Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i la Banda
de Cornetes i  Timbals  de  Santa  Llúcia,  per  tal  de  fer  front  a  les despeses
derivades de l’ornamentació del misteri  de Santa Llúcia,  amb motiu del  seu
acompanyament en els actes de Setmana Santa,  regulador de la subvenció
nominativa concedida per import de 1.000,00€, anualitat 2017.

6/  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Riudoms  i
l’Associació  de  Puntaires  Vol  i  Boixet,  per  tal  de  fer  front  a  les  despeses
derivades de la trobada de puntaires feta a Riudoms (material, muntatge, flors i
records, entre d’altres),  regulador de la subvenció nominativa concedida per
import de 300,00€, anualitat 2017.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

A proposta de la regidora delegada de benestar social i gent gran
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6/  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Riudoms  i
l'Associació de Jubilats i  Pensionistes de Riudoms, per tal de fer front a les
despeses derivades de les actuacions musicals que amenitzaran la festa de la
castanyada  i  la  festa  de  fi  d’any,  regulador  de  la  subvenció  nominativa
concedida per import de 1.200,00€, anualitat 2017.

7/  Es  dona  compte  a  la  Junta  de  Govern  Local  del  conveni  signat  el  30
d’octubre de 2017 entre l’Ajuntament de Riudoms i la Fundació Bancària «La
Caixa» per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter
social,  concretament  en  el  programa  desenvolupat  des  de  la  Regidoria  de
Benestar Social: «Riudoms solidari amb la gent gran» i que té com a objectiu
atendre diferents situacions de necessitat de la gent gran del municipi.

Per al desenvolupament del programa, la Fundació Bancària «La Caixa» aporta
a l’Ajuntament de Riudoms 3.500,00 €, import que s’ha de destinar íntegrament
a la realització de les activitats objecte de la col·laboració.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

A proposta de la regidora delegada d’ocupació i formació

8/ Aprovar la realització del curs “Aula d’Extensió Universitària”, impartit per la
URV, adreçat a la gent gran, que es durà a terme a Riudoms, durant al curs
acadèmic 2017-2018, que s'inicia al mes d'octubre de 2017 i finalitza al mes de
maig de 2018 i aprovar la desepsa per import total de 2.400,00 €, en concepte
de realització del curs Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, impartit
per la Universitat Rovira i Virgili, per al curs acadèmic 2017-2018 i l’import de la
matrícula a raó de 30 €/alumne.

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:

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME

A proposta del regidor delegat d’urbanisme

9/ Adjudicacions pels diversos treballs de manteniment al pavelló poliesportiu
municipal mitjançant contractes menors (637/2017)-ST.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS

A proposta del regidor delegat de serveis públics
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10/ Adjudicar a Endesa Distribución Elèctrica SLU, amb NIF B82846817, les
obres de desplaçament del quadre elèctric d'enllumenat públic existent al carrer
de  Baltasar  de  Toda  i  Tàpies,  per  situar-lo  a  la  zona  verda  pública  (exp.
640/2017), per un import de 2.350,33 euros més IVA que suposa un import total
de 2.843,90 euros IVA inclòs i  aprovar la realització de l'armari  amb mitjans
propis, amb l'adquisició del material necessari per un import de 579,22 euros
més IVA, que suposa un import total de 700,86 euros IVA inclòs.

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