
396/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 26 DE JUNY DE 2017

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les divuit
hores i  quinze minuts de la tarda del  dia  vint-i-sis de juny 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/  Donar compte de la Resolució JUS/1153/2017, de 23 de maig, per la qual
s’atorga al ajuntaments del municipis de Catalunya on hi ha Jutjat de Pau, la
subvenció corresponent d’aquests òrgans judicials durant l’any 2017.

2/. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA,
DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

2/ 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 12 de juny 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

3/  Aprovar  la  relació  de  liquidacions  emeses  en  concepte  de  Taxa  per
l’ocupació  de  la  via  pública  amb  taules  i  cadires  per  establiments  de
restauració, que corresponen al  mes de  MAIG de 2017,  per import  total  de
1.586,20 €.

4/  Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada del  contracte del
subministrament  de  carpes  i  material  d’exterior  a  l’empresa  Zingerle  Metal
España, SL per import de 2.044,02 € (exp. 48/2015-S).

5/ Denegar  la  petició  de  la  devolució  de  la  garantia  definitiva  a  l’empresa
Dulecentre, SA adjudicatària del subministrament d’una màquina escombradora
per a la neteja viària (exp. 11/2015-S), atès que no ha finalitzat el termini de
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garantia a partir del lliurament de la màquina que va ser el dia 27 d’agost de
2015.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME I ACTIVITATS

A proposta del regidor delegat d’urbanisme i activitats

6/ exp. 155/2016
Atorgar llicència urbanística d’obres per a condicionar part d’una planta baixa
de l’habitatge.  

7/ exp. 155/2016
Devolució de la fiança d’obra de 1.881,23 €, i la fiança de gestió de residus de
220,00 € corresponents a les obres de distribució interior d’un habitatge. 

8/ exp. 98/2016
Donar compte que s’ha informat favorablement a la comunicació de finalització
de les obres presentada per l’interessat, per la distribució interior d’un habitatge
per a la seva primera ocupació.

9/ exp. 240/2007
Concedir a Construccions  Joan Mestre Domingo SL, pròrroga de la llicència
urbanística per la construcció d’un edifici col·lectiu aïllat compost per una planta
soterrani, baixa i tes plantes pis amb vuit habitatges i 8 places d’aparcament
per un termini màxim de fins el 31 de desembre de 2018.

10/ exp. 20/2010-A
Comunicació  de  cessament  definitiu  de  l’activitat  de  centre  de  depilació  i
estètica.

11/ exp. 73/2016-A 
Comunicació de cessament definitiu de l’activitat de carnisseria-xarcuteria. 

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT

A proposta de la regidora delegada d’Ensenyament

12/ Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Riudoms, per al projecte Aula oberta en el marc de les mesures
específiques  d’atenció  a  la  diversitat  dels  alumnes  d’educació  secundària
obligatòria del municipi, per als cursos acadèmics 2017/2018 i 2018/2019.

ASSUMPTES  DE  LA  REGIDORIA  DE  SEGURETAT  CIUTADANA  I
CIRCULACIÓ

17001037\GEXP_SECRE                                                                                                                                                 Ref. JGL 14/17



396/SECRE/2017

13/  Aprovació de la  resolució  definitiva de l’expedient  sancionador  14/2017-
JUR, per incompliment de la normativa sobre règim jurídic de la tinença de
gossos potencialment perillosos.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS

13/  Aprovació de la resolució definitiva de l’expedient sancionador 111/2017-
JUR, per infracció del reglament municipal del servei municipal d’abastament
d’aigua potable.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ESPORTS

A proposta del regidor delegat d’Esports

14/  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Riudoms i  el
Consell  Esportiu  Baix  Camp,  per  contribuir  a  les  despeses  extraordinàries
derivades de l’organització i realització dels programes que porta a terme el
Consell Esportiu Baix Camp en els quals hi participen centres i col·lectius de
diversos municipis, entre ells Riudoms.

15/ Aprovar el conveni regulador de la concessió de la subvenció sol·licitada pel
Club de Gimnàstica Estètica de Grup Naïf Riudoms Primer per contribuir a les
despeses  derivades  de  la  participació  del  grup  sénior  en  la  Competició
Internacional Oscar Cup, a la ciutat de Rostov-on-Don de Rússia, regulador  de
la subvenció nominativa concedida per import de 300,00 €.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

A proposta del regidor delegat de Benestar Social i Gent Gran

16/ Aprovar, si s'escau, el conveni regulador de la concessió de la subvenció
sol·licitada per Càritas Diocesana de Tarragona  per contribuir a les despeses
derivades de la prestació d’ajuda a diferents famílies del municipi amb pocs
recursos econòmics, per tal de cobrir les seves necessitats bàsiques, regulador
de la subvenció nominativa concedida per import de 4.000,00 €.

17/ Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Riudoms  i
l’Associació de Dones Bella Llar, per contribuir a les despeses derivades de
l’acte de celebració del 40è aniversari de l’entitat, mitjançant la realització d’un
acte obert a les persones que formen part de l’entitat, als seus acompanyants i
altres  representacions  del  món  local  i  institucional,  amb  lliurament  de
distincions  a  diferents  persones  relacionades  amb  l’entitat,  records  als
assistents i la projecció d’un audiovisual, regulador de la subvenció nominativa
concedida per import de 1.250,00€.

18/ Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Riudoms  i
l’Associació de dones Bella Llar, per contribuir a les despeses derivades de la
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realització de les activitats de l’entitat, com són sortides i el cicle de xerrades
setmanals,  regulador  de  la  subvenció  nominativa  concedida  per  import  de
1.350,00 €.

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:

19/ Aprovar les despeses i adjudicacions de la Presentació de la Festa Major
de Sant Jaume 2017.

20/ Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  serveis  a  Germans  Barceló
Organitzacions, SL com a proveïdor de l’espectacle En Pau i el conte de la
Nenúfar i la Matoll, a càrrec de l’artista Pau del Club Súper 3, el 8 de juliol de
2017 a la plaça de l’església, per import de catxet fixat per a tots els proveïdors
d’espectacles que té l’artista de 2.600,00 € (IVA no inclòs).

21/ Adjudicar,  mitjançant  contracte  privat  de  serveis  (5  músics  per  grup:
valencians, Gitanes i Cercolets) a l’Agrupació Cultural de Vila-seca pel seguici
festiu del dia 23 de juliol per import de 1.080,00 € (exempts d’IVA) d’acord amb
l’art. 20 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre, d’Impost sobre el Valor Afegit.

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

22/ Aprovació, si s’escau, de l’establiment i fixació del preu públic per la
figura de goma de la reproducció de la Geganta Cisca (exp. 395/2017).

D’acord amb el que estableix l’article 41 del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el
Text refós de Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals poden
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la
competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies
que especifica l’article 20.1.B) de la mateixa llei.

L’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o
de l’activitat realitzada, de conformitat amb el que preveu l’article 44 de la Llei
d’hisendes locals. Així mateix, quan hi hagi raons socials, culturals o d’interès
públic que així ho aconsellin, l’entitat pot fixar preus públics per sota del límit
previst.

En  data  20  de  març  de  2017,  es  va  aprovar  per  Junta  de  Govern  Local
l'adjudicació,  mitjançant  contracte menor,  de la  reproducció dels  gegants de
Riudoms en una figura de goma de 21 cm. d'alçada.
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Inicialment, la primera adjudicació és de 200 unitats de la reproducció de la
figura de la geganta Cisca, que es pretenen posar a la venda durant la Festa
Major.

És per aquest motiu que aquest Ajuntament vol establir i fixar un preu públic per
la figura de goma de la reproducció de la geganta Cisca, per tal de promocionar
aquest element festiu de la cultura popular de Riudoms en motiu del projecte
d'ampliació i transformació de la Festa Major de Sant Jaume.

De conformitat amb el que disposa l’article 47 del TRLHL, l’establiment o la
modificació dels preus públics correspon al Ple de la corporació, sense perjudici
de les seves facultats de delegació a la comissió de govern, amb concordança
amb l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.

Així doncs, el Ple de l’Ajuntament de Riudoms, en sessió ordinària celebrada, el
dia 3 de setembre de 2015, va acordar la delegació en favor de la Junta de
Govern  Local  de  l’establiment  i  modificació  del  preus  públics  d’aquest
Ajuntament.

Atès que és un assumpte delegat pel Ple, per a la seva aprovació caldrà el
dictamen previ de la Comissió d’Hisenda i Governació.

Vista proposta del regidor d’Hisenda i de Cultura de data 15 de juny de 2017,
l’informe  jurídic  de  secretaria  de  data  16  de  juny  de  2017,  la  memòria
econòmico-financera  justificativa  de  data  19  de  juny  de  2017  i  l’informe
d’intervenció núm. 77/2017 de data 21 de juny de 2017, i el dictamen favorable
de la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació de data 26 de juny de 2017,
la Junta de Govern acorda, per unanimitat, això que segueix: 

Primer.- Establir un preu públic per la figura de goma de la reproducció de la
geganta Cisca.

Segon.- Fixar el   preu públic per la figura de goma de la reproducció de la
geganta Cisca en 20,00 euros/figura (preu IVA inclòs del 21%), per tant, el preu
públic sense IVA es fixa en 16,53 euros/figura.

Tercer.-  Al·legar que existeixen raons culturals per fixar un preu públic per sota
del mínim legal establert, justificades en la promoció d'aquest element festiu de
la cultura popular, que representa els gegants de Riudoms, en el marc de la
transformació de la Festa Major de Sant Jaume.

Quart.- Donar publicitat al present acord per tal que el preu públic entri en vigor.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dinou hores de
la tarda, del dia i lloc indicats al començament.
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