
667/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2017

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les dinou
hores i quaranta minuts de la tarda del dia vint 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/. RATIFICAR LA URGÈNCIA

Es ratifica la urgència de la sessió.

2/. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR QUE VA
TENIR LLOC EL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2017

Per disposar de l’acta corresponent a la sessió del 13 de novembre de 2017, se
n’omet la lectura, i se n’aprova el seu contingut per unanimitat.

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 13 de novembre 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 rectificació de l’acord de la Junta de Govern del 30 d’octubre de
2017,  sobre  l’adjudicació  del  contracte  mixt  de  servei  de  manteniment  de
fotocopiadores, servei de destrucció segura de documents i de subministrament
de  material  fungible  per  a  les  oficines  municipals  pel  que  fa  al  lot  6
"subministrament de material escolar" (exp. 220/2017-S).

2/ Adjudicar a Eurofirms ETT, SLU, la contractació d’una auxiliar de cuina pel
servei de Menjador Escolar de dilluns a divendres de 12.30 a 15h, pel període
del 27 de novembre de 2017 i fins l’entrada en vigor del pressupost municipal i
la plantilla del personal de l’Ajuntament de Riudoms del 2018 i s’hagi acabat el
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procés de selecció del nou personal d’auxiliar de cuina per import de  14,44
€/hora IVA exclòs que representen aproximadament 750,00 €.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME

A proposta del regidor delegat d’urbanisme

3/ exp. 497/2017-ST
ADJUDICAR el  contracte  per  a  l'execució  de les obres incloses al  projecte
"Millora dels serveis i la pavimentació del carrer de Sant Josep, de Riudoms" a
l'empresa  Obres  Vent  i  Sol  2010,  SL,  amb CIF  B55528202,  per  import  de
73.202,58 euros amb el desglossament següent: 60.498 euros d'import base
més 12.704,58 euros en concepte  d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus
del  21%,   amb subjecció  als  plecs  de clàusules  administratives  i  tècniques
aprovats, atès que ha estat l'empresa que ha presentat  l'oferta més econòmica
i ha obtingut millor puntuació en la licitació. 

5/.- ASSUMPTES DE COMPETÈNCIA DEL PLE MUNICIPAL DELEGATS A
FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

4/ Aprovar, si s’escau, la modificació del preu públic fixat per a l’entrada al
ball dels diumenges que es porta a terme al Casal Riudomenc.

Vist que en data 7 d’octubre de 2013, la Junta de Govern Local va adoptar,
entre d’altres, l’acord d’establir un preu públic per l’entrada a les sessions de
ball que ofereix el Teatre Auditori Casal Riudomenc, a l’espai de la Sala Multiús,
tots els diumenges de tardor, hivern i primavera.

Vist que es va fixar un preu de 2,50 € (IVA inclòs) que inclou: una consumició
tipus referesc, disponibilitat de taula, cadira i accés a l’espai on es duu a terme
el ball amb una actuació musical en directe.

Vist que inicialment es va fixar un preu públic que només cobria el cost del
servei  en  un  43%,  sent  un  preu  assequible  al  públic  en  general,  per  tal
d’incentivar l’assistència al ball que s’organitzava i, un cop consolidat, es pretén
actualitzar  aquest  preu  per  intentar  assolir  l’equilibri  entre  els  costos  i  els
ingressos del servei que preveu la normativa legal  i reduir el dèficit existent.

Vist que s’està preparant la programació per la temporada de tardor-hivern i
que cal adaptar el preu fixat inicialment, es proposa incrementar el preu aprovat
d’acord amb els nous criteris de funcionament de l’espai.

Vist  que  l'Ajuntament  de  Riudoms  té  delegat  a  la  Junta  de  Govern  Local
l'establiment i fixació dels preus públics.

Vist que de conformitat amb l'art. 47 del TRLHL les entitats locals poden atribuir
als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics, per ella establerts,
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que corresponen als serveis a càrrec d'aquests organismes, excepte quan els
preus no cobreixin els seu cost. En els dos casos, els organismes autònoms
enviaran  a  l'ens  local  de  que  depenguin  còpia  de  la  proposta  i  de  l'estat
econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del
servei.

Per  altra  banda,  l'article  44  del  TRLHL disposa  que  quan  existeixin  raons
socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat
podrà fixar preus públics per sota del límit previst. En aquest cas, hauran de
consignar-se en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la
cobertura de la diferència resultant si hi fos.

Atès  que  l'EPE  Riudoms  Gestió  té  encarregada  la  gestió  de  l'equipament
municipal del Teatre Auditori Casal Riudomenc cal que proposi a l'Ajuntament el
preu modificat  per a l’entrada al ball dels diumenges.

Vist que en data 4 de setembre de 2017, el Consell d’administració de l’EPE
Riudoms Gestió acorda proposar a l’Ajuntament la modificació del preu públic
fixat inicialment per a l’entrada al  ball  dels diumenges que ofereix el  Teatre
Auditori del Casal Riudomenc, a l’espai de la Sala Multiús, i fixar el preu unitari
per entrada de 4,00 € (IVA inclòs).

De conformitat amb el Decret d’alcaldia núm. 2015_06_23-01, el Regidor de
l’àrea d’Hisenda té delegada la facultat de formular propostes en matèria de
gestió tributària, per tant, per tot l’anteriorment exposat emeto la següent

Vista proposta del regidor d’Hisenda de data 15 de setembre de 2017, l’informe
jurídic de secretaria de data 21 de setembre de 2017, la memòria econòmic-
financera justificativa de data 22 de setembre de 2017 i l’informe d’intervenció
núm. 554/2017 de data 27 d’octubre de 2017, i  el  dictamen favorable de la
Comissió Informativa d’Hisenda i Governació de data 20 de novembre de 2017,
la Junta de Govern acorda, per unanimitat, això que segueix: 

Primer.-  Modificar  el  preu  públic  fixat,  en  Junta  Govern  Local  de  data  7
d’octubre de 2013, per a l’entrada a les sessions de  ball que ofereix el Teatre
Auditori Casal Riudomenc, a l’espai de la Sala Multiús, tots els diumenges de
tardor, hivern i primavera, i fixar un preu de 4,00 € (IVA inclòs).

Segon.- Fer constar que l’EPE Riudoms Gestió assumirà el dèficit que es pugui
generar per l'aplicació d'aquest preu en el  cas que no cobreixin el  cost del
servei pel qual s'aplica el preu, amb càrrec al seu estat d’ingressos i despeses.

Tercer.-  Al·legar raons culturals i d’interès públic per fixar un preu públic er sota
del cost de l’activitat, si fos el cas.

Quart.- Publicar els preus públics aprovats per tal que entrin en vigor.
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Cinquè.- Trametre l’acord que s’adopti respecte la modificació de preus a l’EPE
Riudoms Gestió, per tal que procedeixi a la seva aplicació.

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