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EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA   20 DE FEBRER DE 2017  

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les disset
hores i trentaminuts de la tarda del dia vint de febrer 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 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 6 de febrer 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 6 de febrer  de 2017. 

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

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

A proposta del regidor delegat d’hisenda i governació

1/ Aprovar, si s'escau, l'adhesió de l'Ajuntament de Riudoms al procediment de
contractació del subministrament de clor per a piscines i per a potabilització
d'aigua  i  del  servei  d'analítiques  d'aigua  de  la  Central  de  Contractació  del
Consell Comarcal del Baix Camp.

2/ Aprovar, si s'escau, l'adhesió de l'Ajuntament de Riudoms al procediment de
contractació  del  subministrament  de  carburant  amb  destinació  a  vehicles
municipals, comarcals i dels ens vinculats o dependents, gasoil per a calefacció
i subministrament de dipòsits de carburant.
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2/  Aprovar, la pròrroga de 6 mesos i ampliació del contracte administratiu de
serveis  per  a  l’assessorament  i  assistència  tècnica  d’un  enginyer  industrial
municipal.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA JOVENTUT

A proposta de la regidora delegada de Joventut

3/  Adjudicar a les diferents productores, mitjançant contracte privat,  el grups
referenciats per portar els concerts de les barraques 2017 dins els actes de la
Festa Major de Sant Jaume:

- A Petxina Lliure, SCP per la producció del grup Oques Grasses pel divendres
21 de juliol per import de 7.200 € IVA no inclòs.

- A Pascual Arts Music, SLU, per la producció del grup Gertrudis pel dissabte 22
de juliol per import de 4.500 € IVA no inclòs.

- A Bonobos musica, SCP, per la producció del grup Bonobos, pel dissabte 22
de juliol per import de 1.500 € IVA no inclòs.

- A Fourni Produccions, SL per la producció del grup Muchacho & Los Sobrinos
pel dissabte 22 de juliol per import de 850 € IVA no inclòs.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES 

A proposta de la regidora delegada de Festes

4/ Rectificar i deixar sense efecte, l’acord de la Junta de Govern de data 29 de
novembre de 2016, en el qual es va aprovar l’adjudicació a Projectes Florals
Riudoms, SL el subministrament de 80 arbres Golden crest embolicats per a
decoració dels establiments i dins la campanya «Per Nadal, compra al Comerç
Local» per import  de 800,00 € IVA no inclòs i  adjudicar  a Projectes Florals
Riudoms, SL, mitjançant contracte menor, pel subministrament de 110 arbres
Golden crest embolicats per la decoració dels establiments que es va portar a
terme dins la campanya «Per Nadal, compra al Comerç Local» per import de
1.142,00 € IVA no inclòs.

5/  Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  servei  i  subministrament,  les
despeses de la  Festa  de Carnaval  2017 per  import  de  1.765,72 €  (IVA no
inclòs).

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