
EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 18 D’ABRIL 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 divuit d’abril 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/. DESPATX OFICIAL

1/ Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la concessió de la Diputació
de Tarragona, pel qual es revisa l’import de la subvenció concedida del PEIM
2015  per  a  inversió  en  material  per  activitats  lúdiques  vàries  i  brigada
municipal, convocatòria 2015, i se’n redueix la quantia per import de la despesa
justificat. L’import consignat és de 43.412,34 €.

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 3 d’abril 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

2/ Aprovar la relació de factures 00001/2017 per un import de 1.330,00 € 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 10 d’abril de 2017. 

3/ Aprovar la relació de factures 00002/2017 per un import de 4.700,15 € 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 10 d’abril de 2017.

4/  Aprovar  la  relació  de  factures  00003/2017 que  han  estat  autoritzades  i
conformades pels  regidors -  delegats de cada àrea o servei,  i  d’acord amb
l’informe de fiscalització de data 10 d’abril de 2017.
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5/  Aprovar la relació de factures 00004/2017 amb una única factura per un
import de 600,00 € 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
10 d’abril de 2017.

6/  Aprovar  la  relació  de  factures  00005/2017  que  han  estat  autoritzades  i
conformades pels  regidors -  delegats de cada àrea o servei,  i  d’acord amb
l’informe de fiscalització de data 10 d’abril de 2017.

7/ Aprovar  la  relació  de  factures  00006/2017  que  han  estat  autoritzades  i
conformades pels  regidors -  delegats de cada àrea o servei,  i  d’acord amb
l’informe de fiscalització de data 10 d’abril de 2017.

8/ Adjudicar el contracte privat de serveis, amb la consideració de contracte
menor,  a  l’ASSOCIACIÓ GRUP D’HAVANERES BALANDRA per  un  concert
d’havaneres per import de 650,00€ IVA no inclòs, dins els actes de la Fira de
l'Avellana 2017.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS

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

9/ Exp. 202/2017
Sol·licitud de llicència urbanística per a la instal·lació d’una carpa desmuntable
de 10x10 m per part de Restaurant Masia Els 7 focs, SL.

10/ Exp. 153/2016.
Sol·licitud  de  modificació  de  la  facturació  dels  treballs  preparatoris  per  a
l’elaboració  del  programa  de  dinamització  del  nucli  antic  del  municipi  de
Riudoms per part de l’interessat en representació de la Societat Mints Mind, SL 

11/ Aprovar la certificació d’obres núm. 1 i única de les obres de reparació del
paviment de la pista de pàdel núm. 1 situada a la zona d’equipaments esportius
per import de 21.295,11 € IVA no inclòs.

12/ Exp. 105/2015.
Sol·licitud d’aprovació del projecte d’actuació específica per a la construcció
d’un centre de transformació i línia subterrània de baixa tensió, a petició de
Serveis Auxiliars de Telecomunicació de Catalunya, SLU, en representació de
la societat SP Química, SA.

13/ Exp. 114/2016.
Modificació de llicència urbanística atorgada per acord de la Junta de Govern
Local de data 8 d’agost de 2016 per a obres de reforma interior (planta primera
i segona), rehabilitació de la coberta (tercera planta) i pintat de façana d’una
casa  unifamiliar  entre  mitgeres  per  tal  d’incloure  en  la  mateixa  actuació
l’enderroc i execució d’un nou forjat sostre de planta primera 
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ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT

A proposta de la regidora delegada d’Ensenyament

14/  Aprovació,  d’un  criteri  complementari  per  a  les  puntuacions  de  la
preinscripció a la Llar d’Infants Municipal «Picarols» pel curs 2017/2018 d’acord
amb la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer,  per la qual s’aproven les
normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació
de  Catalunya  i  altres  centres  educatius,  en  els  diversos  ensenyaments
sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ESPORTS

A proposta del regidor delegat d’Esports

15/  Adjudicar  a  l’empresa L’As Publicitari,  SL  la  serigrafia  de  250 motxilles
reflectants per import de 351,00 € IVA no inclòs, mitjançant contracte menor de
subministrament per l’activitat prevista el 25 d’abril «Agafa la bici» dirigida als
alumnes per tal  d’incentivar i  motivar a l’alumnat de secundaria a utilitzar la
bicicleta per anar a l’institut i en relació a la mobilitat de transport sostenible. 

16/  Aprovació de les adjudicacions mitjançant contracte menor, dins els actes
de Sant Jordi 2017 sent la despesa total d’aquestes adjudicacions  de  1.380,40
€.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS

A proposta del regidor de serveis públics

17/ Adjudicar  a  Guerin  SAU  per  import  de  2.179,65  €  IVA no  inclòs,  el
subministrament, mitjançant contracte menor, del material per a reparar el grup
de pressió d’aigua del pavelló municipal d’esports, atès que es tracta de l’oferta
més econòmica  i els materials d’adequen a la petició de pressupost.

18/  Donar compte del valor del cànon de l’aigua per als consums produïts a
partir del 31 de març de 2017 que cal repercutir en les factures pel servei de
subministrament d’aigua potable, amb un increment genèric del 1,5%, respecte
l’inici d’any i de l'any anterior, d’acord amb el que disposa la Llei 4/2017, del 28
de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.  Per tant,
els imports a aplicar a partir del 2n trimestre 2017, sense IVA, són els següents:
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Així mateix, atès que l'esmentada Llei 4/2017 entrà en vigor el dia 31 de març,
els tipus aplicables del cànon de l’aigua que s’han de repercutir als abonats del
servei per als consums produïts durant el  1r trimestre de 2017 seran  tipus
ponderats, ja que s’han de calcular 89 dies als tipus vigents fins el dia 30 de
març i 1 dia als nous tipus detallats a l’apartat anterior. Per tant, els imports a
aplicar als consums del 1r trimestre de 2017, sense IVA, són els següents:

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT I LLEURE

A proposta del regidor de serveis públics

19/ Aprovar, les adjudicacions mitjançant contracte menor pels diferents serveis
de les Ulé Barraques 2017 dins els actes de la Festa Major de Sant Jaume,
amb unes despeses de 3.580,00 € IVA no inclòs i  669,20 € (exempts d’IVA
segons l’art. 20 de la Llei 30/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el
Valor Afegit).

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES

A proposta de la regidora de festes

20/  Aprovar  les despeses i  adjudicacions mitjançant  contracte  menor,  de  la
Festa de les Relíquies 2017 per import total de 3.342,90 € (IVA no 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:

21/  Aprovar el contracte de prestació de servei i tractament de dades amb el
Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Riudoms, per tal de regular
la cessió, tractament, ús i destinació de les dades de caràcter personal que
resulti  de  l’intercanvi  d’informació  amb  motiu  de  les  diferents  relacions
interadministratives que s’estableixen en la prestació dels diferents serveis.

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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