
455/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2017

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les catorze
hores i trenta minuts de la tarda del dia vint-i set de juliol 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.

El Sr. Alcalde explica que el caràcter extraordinari i urgent ve fixat per la falta de
quòrum en la primera convocatòria del 24 de juliol de 2017.

2/.  APROVACIÓ  DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  QUE VA  TENIR
LLOC EL DIA 10 DE JULIOL DE 2017

Per disposar de l’acta corresponent a la sessió del dia 10 de juliol 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 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 10 de juliol 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

1/ Aprovar, la relació de factures de l’exercici 2017 número 00026/2017 per un
import de 71.344,14 € 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
17 de juliol de 2017.

2/ Aprovar la relació de factures de l’exercici 2017 número 00027/2017 per un
import de 86.926,80 € i que han estat autoritzades i conformades pels regidors
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- delegats de cada àrea o servei, i d’acord amb l’informe de fiscalització de data
17 de juliol de 2017.

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 JUNY de 2017,  per import  total  de
1.985,20 €.

4/ Aprovar el contingut del padró de la taxa del cementiri de l’any 2017 per un
import de 19.668,11 € que incorpora les altes, baixes o modificacions que han
tingut lloc durant l’exercici.

5/ Aprovar el padró de les taxes de guals, vorades i reserva de la via pública de
l’any 2017 que incorpora les altes,  baixes i  modificacions que s’han produït
durant l’exercici per un import de 25.652,97 €.

6/ Adjudicar mitjançant contracte menor de serveis, a Edicions La Terra, SLU
pel servei d’un anunci a la Revista La Terra per import de 260,00 € (IVA no
inclòs), dins els actes de la Fira de l'Avellana 2017.

7/  Adjudicar mitjançant contracte menor de serveis, al Sr. Norbert Fernandez
Monteis de Trial Show per una exhibició de Trial, per un import de 1.500,00 €
IVA no inclòs, dins els actes de la Fira de l'Avellana 2017.

8/ Adjudicar  mitjançant  contacte  menor  de  serveis,  a  PROMICSA (Diari  de
Tarragona), el servei de publicitat de 2 insercions de 6 mòduls i d’una entrevista
el dia 11 d’agost per l'import de 1.320,00 € IVA no inclòs, dins els actes de la
Fira de l'Avellana 2017.

9/ Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Riudoms  i  la
Parròquia de Sant Jaume Apòstol de Riudoms, per contribuir a les despeses
derivades del desenvolupament del projecte camp de treball i convivències per
adolescents  i  joves,  l’objectiu  del  qual  consisteix  en  afavorir  l’educació dels
joves en valors com la natura, l’esforç personal, el treball en equip, la reflexió i
l’ajuda mútua,  regulador de la subvenció nominativa concedida per import de
1.000,00 €.

10/ Adjudicar mitjançant contracte menor de serveis de 173 Foams (fotografia
impresa amb cartroploma),  com a obsequi  protocol·lari  pels  participants del
seguici popular de la Festa Major previst a l’acte de presentació del dia 7 de
Juliol a Establecimientos Photo Speed, SL per import de 1.182,93 € (IVA no
inclòs),  perquè  és  l'única  oferta  que  s'ajusta  a  les  especificitats  tècniques
exigides (qualitat fotogràfica), rebutjant les altres dues presentades.

11/ Acord d'acceptació de renúncia dels lots 2, 5 i 6,  i de considerar retirades
les ofertes dels lots 8, 9 i 10 per part de Calafell Activa SCP, declarar deserta la
licitació pel que fa als lots 2, 5, 6, 9 i 10, i d'adjudicació dels lots 4, 8 i 11, de la
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Contractació mixta de subministraments, arrendament sense opció de compra i
serveis de representant o agent artístic per contractar actuacions musicals i
d'altres esdeveniments diversos per a esdeveniments festius i culturals i la fira
de l'avellana de l'Ajuntament de Riudoms (2a licitació):

• El 4 lot pel lloguer i muntatge d'estands fira a l'empresa Envelats Elias,
SL per import de 5.405,00 € IVA no inclòs.

• El  lot  8  pel  servei  de representant  artístic  o  conjunt  musical,  amb la
proposta de l'artista Lluís Porto, a l'empresa Fusión, Artistas i Músicos,
SL, per import de 1.360,00 € IVA no inclòs.

• El lot 11 a la Parròquia de Sant Jaume - Arquebisbat de Tarragona, pel
preu de 2.606,00 € (no merita IVA)  i conforme la proposta presentada
de Banda de Riudoms.

12/ Acord de rectificació de l’aplicació pressupostària de l’acord de la festa Jove
«Avellana Sound» dins els actes de la Fira de l’Avellana 2017 aprovat en la
Junta de Govern del 12 de juny de 2017.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME I ACTIVITATS

A proposta del regidor delegat d’urbanisme i activitats.

13/ Exp. 219/2017
Atorgar llicència d'obres per part de Costa Concentrados Levantinos, SA per
ampliació de nau industrial aïllada.

14/ Exp. 105/2015
Atorgar  llicència  d'obres  per  part  de  societat  SP.  QUÍMICA,  SA,  per  a  la
construcció d'un nou centre de transformació i línia subterrània de baixa tensió
del terme municipal de Riudoms.  

15/ Exp. 47/2016 
Atorgar llicència d'obres per part de GRANJA LLAMMAR, SLU, per a l'ampliació
de l'explotació ramadera porcina del TM de Riudoms.

16/ Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  serveis  a  Geotec,  Estudis
Geotècnics  i  mediambientals  SL,  per  import  de  1.465,40  €,  IVA no  inclòs,
l’estudi  geotècnic  desglossat  en:  solar  del  gimnàs 732,70 €, IVA no inclòs i
732,70 €, IVA no inclòs, pel que fa al geotècnic de l'edifici de les Monges.

17/ exp. 16/2005-A.
Comunicació de cessament de l’activitat de botiga de menjars precuinats.

18/ exp. 16/2008-A
Comunicació de cessament temporal de l’activitat de bar-restaurant.

19/ exp. 5/2012)-A
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Comunicació de cessament de l’activitat de fleca.

20/  Exp. 48/2014-A 
Comunicació de cessament de l’activitat de venda d’aliments i complements per
a mascotes amb servei de perruqueria canina.

ASSUMPTES  DE  LA  REGIDORIA  DE  SEGURETAT  CIUTADANA  I
CIRCULACIÓ

21/ Aprovació de la  resolució  definitiva de l’expedient  sancionador  46/2016-
JUR, per incompliment de la normativa sobre règim jurídic de la tinença de
gossos potencialment perillosos sense llicència.

22/ Aprovació de la  resolució  definitiva de l’expedient  sancionador  52/2017-
JUR, per incompliment de la normativa sobre règim jurídic de la tinença de
gossos potencialment perillosos sense llicència.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SANITAT

A proposta de la regidora de sanitat

23/  Aprovar  el  conveni  de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i  La
Lliga  contra  el  càncer,  per  contribuir  a  les  despeses  derivades  del
desenvolupament  del  projecte  denominat  ajuda  psicosocial  i  econòmica  a
afectats de càncer i les seves famílies a Riudoms, l’objectiu del qual consisteix
en cobrir  l’atenció psicològica i  econòmica als pacients afectats de càncer i
donar  el  suport  adient  a  les  seves  famílies,  regulador  de  la  subvenció
nominativa concedida per import de 1.000,00 €.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

A proposta de la regidora de Benestar Social

24/  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Riudoms  i
l’Associació  El  Trencadís,  per  contribuir  a  les  despeses  derivades  del
desenvolupament del  programa de suport econòmic per al  transport de les
persones amb discapacitat de Riudoms, l’objectiu del qual consisteix en  cobrir
les necessitats de transport, regular o puntual, de persones de Riudoms amb
discapacitat,  regulador  de  la  subvenció nominativa  concedida per  import  de
1.000,00 €.

25/ Aprovar la realització del curs per a cuidadors no professionals «Cuidem al
cuidador» amb ampliació de continguts que es portarà a terme els dies 11 i 18
d’abril de 2018 per professionals de la residència L’Onada sense cap cost.

26/ Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i la Coral
Dolça  Catalunya,  per  contribuir  a  les  despeses  derivades  de  l’acte  de
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celebració del 40è aniversari de la Coral, així com de les  sortides  de  l’entitat
per a participar en diferents trobades de corals a altres municipis, regulador de
la subvenció nominativa concedida per import de 600,00 €.

27/ Aprovar la realització del curs de sardanes i ball en línia que que tindrà lloc
tots els dimarts a partir del dia 3 d’octubre del 2017 fins el 17 d’abril del 2018
amb un cost aproximat de 800,00 €. Fer constar que el servei es facturarà en el
moment de la finalització del curs.

28/ Aprovar  la  realització  del  curs  “Imagina  amb  Colors”  centrat  en  les
tècniques bàsiques a la iniciació al dibuix i a la pintura amb un cost aproximat
de  990,00  €.  Aprovar  la  despesa  400,00  €  a  l’aplicació  pressupostària
corresponent a l’exercici de 2017 (desembre 2017) i fer constar, que els 590,00
€ restants del curs, es facturaran en el moment de finalització del curs (abril
2018).

29/  Aprovar  la  realització  del  curs  “Cuina  de  Mercat  i  Iniciació  a  la  Cuina
d’Autor” que tindrà un cost aproximat de 989,00 €. Fer constar que el servei es
facturarà en el moment de la finalització del curs.

30/  Aprovar  la  realització  del  curs  de  català  avançat  que  tindrà  un  cost
aproximat de 966,00 € (exempt d’IVA) d’acord amb l’art. 20 de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre i adjudicar, mitjançant contracte menor de serveis, a Actitud
i Ocupació, SL la realització del curs. Fer constar que el servei es facturarà en
el moment de la finalització del curs.

31/ Aprovar  la  realització  del  curs  de  «Memòria,  Risoteràpia  i  Relaxació»
impartit per professionals de la residència L’Onada que tindrà un cost aproximat
de 200,00 IVA no inclòs. Fer constar que el servei es facturarà en el moment de
la finalització del curs.

32/ Aprovar la realització del taller dirigit a gent gran «Activa el teu cos» que es
portarà a terme els dies 11 i 18 d’abril del 2018 al Parc de Salut de Riudoms
que tindrà un cost aproximat de 40,00 € IVA no inclòs. Fer constar que el servei
es facturarà en el moment de la finalització del curs.

33/ Aprovar i adjudicar a Evergreen Idiomes la realització del curs d’anglès de
nivell  Elemental,  que es realitzarà a partir  del  dia  3 d’octubre fins el  14 de
desembre 2017, i del  9 de gener al  8 de febrer del 2018. Aprovar la despesa
630,00 € al pressupost municipal corresponent a l’exercici de 2017 (desembre
2017).  Fer  constar,  que els  350,00 € restants  del  curs,  es facturaran en el
moment de finalització del curs (febrer 2018).

34/ Aprovar l’activitat  del cicle de xerrades «Envelliment actiu i de qualitat» que
tindrà lloc els dies 17 d’octubre del 2017,  i 27 de febrer i 12 d’abril del 2018
que tindrà un cost aproximat de 40,00 € IVA no inclòs. Fer constar que el servei
es facturarà en el moment de la finalització del curs.
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35/ Aprovar la realització de curs de restauració de mobles que tindrà lloc tots
els  els dilluns des del 16 d’octubre a l’11 de desembre del 2017 i del  8 de
gener al  9 d’abril del 2018 impartit per part de la Sra. Assumpció Anglès Altès
que tindrà un cost aproximat de 750,00 € IVA no inclòs.  Fer constar que el
servei es facturarà en el moment de la finalització del curs.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

A proposta del regidor delegat de Medi Ambient

36/ Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i l’entitat
Amics  dels  Gats  Riudoms,  per  contribuir  a  les  despeses  derivades  de  les
activitats  desenvolupades per  l’entitat  de  control  de  les  colònies,  recollida  i
adopció,  alimentació  i  despeses  veterinàries,  regulador  de  la  subvenció
nominativa concedida per import de 600,00 €.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FORMACIÓ

A proposta de la regidora delegada de formació

37/ Aprovar la realització del curs de costura, curs que no comporta cap cost.

38/  Aprovar la realització del  curs de  «Decoupage» i  de llana,  curs que no
comporta cap cost.

39/  Aprovar que atès que la factura s’ha de presentar un cop acabat el curs i
per tant en l’exercici de 2017, atès que la despesa no es va incorporar en la
incorporació de romanent corresponent, aprovar de nou la despesa del curs de
cuina i d’iniciació a la cuina d’avantguarda per un import de fins a 1000 €.

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