
543/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2017

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les disset
hores i quaranta minuts de la tarda del dia divuit de setembre 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 4 DE SETEMBRE DE 2017

Per disposar de l’acta corresponent a la sessió del 4 de setembre de 2017, se
n’omet la lectura, i se n’aprova el seu contingut per unanimitat.

2/. DESPATX OFICIAL

Es dóna compte a la Junta de Govern Local la resolució de 5 de setembre de
2017  del  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de
concessió  de  la  subvenció  per  import  de  16.108,51  €  a  l’Ajuntament  de
Riudoms per al sosteniment del funcionament de l’Escola de Música Municipal,
per al curs 2015-2016, dels ensenyaments no reglats.

3/. 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 4 de setembre de 2017. 

4/.  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 00033/2017 per un import de 3.072,48 € 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 18 de setembre de 2017.

2/ Aprovar la relació de factures 00034/2017 per un import de 89.546,84 € i que
han estat autoritzades i conformades pels regidors - delegats de cada àrea o
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servei, i d’acord amb l’informe de fiscalització de data 18 de setembre de 2017.
D’acord amb l’informe de fiscalització s’aprova donar trasllat al departament de
contractació per iniciar expedient  per la licitació de pintura per la via pública.

3/ Aprovar la relació de factures 00035/2017 per un import de 95.356,21 € 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 18 de setembre de 2017.

4/  Aprovar  la relació de factures 00036/2017 amb una única factura per un
import de 730,00 € 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
18 de setembre de 2017.

5/ Adjudicar, mitjançant contracte menor de serveis, els serveis de coordinació
de la seguretat i salut de diverses obres municipals a l'empresa Prevencontrol,
SA per  un preu unitari  per  visita  de  110 euros.  La despesa total  d’aquesta
adjudicació és de 7.260,00 € (IVA no inclòs).

6/  Aprovar  l'expedient  i  el  Plec  de clàusules  administratives  particulars  que
haurà  de  regir  la  contractació  mitjançant  procediment  negociat  per  a  la
contractació de les obres corresponents al lot 1 del projecte bàsic i executiu per
a la construcció d'un gimnàs a l'escola del Beat Bonaventura Gran redactat pels
Serveis  Tècnics  municipals,  per  un  import  de  53.463,02  euros  més  IVA,
mitjançant procediment negociat sense publicitat. 

7/ Encarregar la defensa jurídica i representació de l’Ajuntament de Riudoms, a
la lletrada i secretària de la Corporació, i a aquests efectes, facultar al senyor
alcalde  perquè  formalitzi  l’atorgament  de  poders  per  a  plets  a  favor  de  la
secretària de la Corporació.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME I ACTIVITATS

A proposta del regidor delegat d’urbanisme

8/ exp. 250/2017
Atorgar  llicència urbanística d'obres a CERA REUS, SA  pel  condicionament
interior  d’una nau,  fent  nova distribució amb espais per  a oficina, vestidors,
lavabos, sala de preparació de comandes, fabricació de motlles de cera, a la
nau situada al carrer de Tarragona, núm. 14 (nau 4) d'acord amb el projecte
visat  per  l’enginyer  tècnic  Fernando  Elgarrista  Boquera  amb  número
L00301060 de 10 d’abril de 2017 i número de col·legiat 8099.

9/ exp. 195/2017
Atorgar  llicència  d'obres  a  la  Residència  de  la  3a Edat  L’Onada,  SL per
ampliació  de  la  zona d’emmagatzematge de la  cuina  del  centre  de  serveis
situada al carrer de Salvador Espriu, 65 d'acord amb el projecte d’obres visat
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per l’arquitecte Xavier Alvarez Pascual, amb número de visat LE031630 de 12
de juny de 2017 i número de col·legiat 282855.

10/ exp. 91/2016
Aprovar la devolució de  la fiança d’obra  i  la fiança de gestió de residus de
corresponents  a  les  obres  de  la  primera  etapa  del  Pla  Director  de  la
Restauració de la Capella del Santíssim de l’església Parroquial de Sant Jaume
de  Riudoms a  petició  de  la  Parròquia  de  Sant  Jaume,  Arquebisbat  de
Tarragona.

11/ exp. 57/2016
Aprovar la devolució de la fiança d’obres i de gestió de residus, corresponents
a  la  reforma  parcial  d’un  local  dedicat  a  oficina  bancària,  a  la  plaça  de
l’Església, 8 baixos, a petició de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

12/ exp. 202/2017
Aprovar la devolució de la fiança d’obres i de gestió de residus, corresponents
a  la  instal·lació  d’una carpa  desmuntable  de 10x10 per  a  l’ampliació  d’una
activitat de restaurant al polígon 12, parcel·la 24, a petició de Restaurant Masia
Els 7 Focs, SL.

13/ exp. 32/2013
Aprovar la devolució de la fiança d’obres i de gestió de residus, corresponents
a  la  construcció  d’un  magatzem agrícola  de  275 m2 a  les  instal·lacions  de
l’explotació ramadera del polígon 26, parcel·les 93, 96 i 97 , a petició de Granja
Freixa, SCP.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor delegat de cultura

14/  Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  subministrament,  a  Hermex
Iberica,  SL,  l’adquisició  d’un  buc  alt  amb rodes  per  a  la  sala  infantil  de  la
Biblioteca Pública Municipal, per l’import de 194,56 € (IVA no 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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