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EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 20 DE MARÇ 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 vint de març 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS QUE VAN
TENIR LLOC ELS DIES 6 I 13 DE MARÇ DE 2017

Per disposar de les actes corresponents a les sessions dels dies 6 i 13 de març
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 extraordinari el dia 13 de març de 2017. 

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

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME

A proposta del regidor delegat d’Urbanisme

1/ Exp. 129/2017
Atorgar llicència urbanística per la rehabilitació d’un habitatge existent.

2/ Exp. 108/2016
Atorgar  llicència  urbanística  per  a  l’enderroc  d’un  edifici  unifamiliar  entre
mitgeres.

3/ Exp. 142/2017
Atorgar  llicència  urbanística  per  a  la  substitució  de  coberta  d’un  edifici
unifamiliar entre mitgeres. 
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4/ Exp. 174/2017
Atorgar llicència urbanística per a la implantació d’uns serveis sanitaris en un
centre de jardineria existent per part de Nova Comercial Agroalimentària, SA.

5/ Exp. 86/2017
Atorgar  llicència  urbanística  per  a  la  reforma d’un  mas  i  adequació  com a
habitatge unifamiliar.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES

A proposta de la regidora delegada de festes 

6 /Adjudicar, mitjançant contracte menor de serveis, a Pirotècnia Tomàs, SL per
la tronada que s’ha de portar a terme el dia 21 de juliol de 2017 dins els actes
de la Festa Major de Sant Jaume per un import de 790,90 € ( IVA no inclòs).

6/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA 

7/ Adjudicar, mitjançant contracte menor de subministrament, a l’empresa Isern
Cortines, SL pel subministrament d’unes cortines per a l’àrea de formació de la
biblioteca municipal per un import de 1.297,21 € IVA no inclòs essent la oferta
més avantatjosa dels pressupostos presentats.

8/ Aprovar la despesa de 1.115,70 € (IVA no inclòs), pel subministrament del
diferent material necessari per l’elaboració dels capgrossos per la Festa Major
de Sant Jaume.

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:

9/  Aprovació  de  l’expedient  de  contractació  mixta  de  subministraments,
arrendament sense opció de compra i serveis diversos per a esdeveniments
festius i culturals de l’Ajuntament de Riudoms, mitjançant  procediment obert,
tramitació ordinària i un únic criteri d’adjudicació i  autoritzar  la despesa de
28.305,00 € (IVA exclòs) per cadascuna de les anualitat (2 anualitats, sense
pròrroga).  El  valor estimat del  contracte és de 56.610,00 € que comprèn la
durada total del contracte (IVA exclòs).
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10/ Adjudicar, mitjançant contracte privat de serveis per import de 15.000,00 €
IVA no inclòs per la construcció d’un element festiu per Festa Major de Sant
Jaume.

11/ Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  serveis,  a  Festiari,  SL  la
reproducció de 200 unitats de la Geganta Sisca per import de 3.600 € IVA no
inclòs  (18,00 € la  unitat/  IVA no inclòs)  en  goma (vinil)  de  21 cm d’alçada
aproximada  i  que  tinguin  el  certificat  en  la  normativa  de  seguretat  en  les
joguines  de  la  CE  atès  que  es  tracta  de  l’oferta  més  avantatjosa  dels
pressupostos rebuts.

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