
667/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 27 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/. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR QUE VA
TENIR LLOC EL DIA 20 DE NOVEMBRE  DE 2017

Per disposar de l’acta corresponent a la sessió celebrada el 20 de novembre de
2017 se n’omet la lectura, i se n’aprova el seu contingut per unanimitat.

2/. DESPATX OFICIAL

1/  Es dona compte a la Junta de Govern Local de l’acord de la Diputació de
Tarragona  de concessió de les subvencions destinades a projectes i activitats
culturals  i  d’interès  ciutadà,  de  caràcter  singular  i  extraordinari:  activitats
programades per a la nova Festa Major de Sant Jaume. L’import concedit és de
6.840,28 €.

La Junta de Govern en queda assabentada i acorda, per unanimitat, acceptar
l’ajut concedit i destinar-lo a la finalitat pel qual ha estat assignat.

2/ Es dona compte a la Junta de Govern Local de l’acord de la Diputació de
Tarragona  de concessió de les subvencions per actuacions de protecció de la
salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. 
L’import concedit pel que fa a l’adquisició d’aparells i accions de millora és de
6.808,00 € i pel que fa als controls de la qualitat de l’aigua i altres despeses és
de 4.042,20 €.

La Junta de Govern en queda assabentada i acorda, per unanimitat, acceptar
l’ajut concedit i destinar-lo a la finalitat pel qual ha estat assignat.

3/  Es dóna compte a la Junta de Govern Local de l’acord de la Diputació de
Tarragona de concessió  de  la  subvenció  per  a  la  gestió  d’espècies  plaga i
espècies invasores en espais urbans i periurbans.
L’import  concedit  pel  que  fa  al  control  de  plagues  és  de  3.337,92  €  i
peridomèstics és de 6.684,80 €.
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La Junta de Govern en queda assabentada i acorda, per unanimitat, acceptar
l’ajut concedit i destinar-lo a la finalitat pel qual ha estat assignat.

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 extraordinari i urgent el dia 27 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

4/  Aprovar la relació de factures 0049/2017 per un import de 3.768,21 € que
han estat autoritzades i conformades pels regidors - delegats de cada àrea o
servei i d’acord amb l’informe de fiscalització de data 27 de novembre de 2017.

5/ Aprovar la relació de factures 0050/2017 per un import de 112.074,91 € que
han estat autoritzades i conformades pels regidors - delegats de cada àrea o
servei i d’acord amb l’informe de fiscalització de data 27 de novembre de 2017.

6/ Aprovar la relació de factures nnúmero 0051/2017 per un import de 4.183,29
€ que han estat autoritzades i conformades pels regidors - delegats de cada
àrea o servei, i d’acord amb l’informe de fiscalització de data 27 de novembre
de 2017.

7/ Aprovar la relació de factures 0052/2017 per un import de 122.879,39 € 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 27 de novembre de 2017.

8/ Aprovar l’import de 97,27 € persona/mes en concepte de prima corresponent
a l’assistència sanitària dels funcionaris integrats de l’Ajuntament de Riudoms
per l’any 2018 amb la companyia Adeslas atès que va presentar un escrit on
comunicava  que  si  no  hi  havia  cap  oposició  per  part  de  l’Ajuntament,  es
prorrogava de manera anual el contracte concertat.

9/ Aprovar la previsió de despeses per import  de 2.146,50 €, exempt d’IVA,
corresponent  a  les  revisions  mèdiques  del  personal  de  l’Ajuntament  de
Riudoms per l’any 2017, servei que realitzarà la societat Medis de Prevenció
Externs de Catalunya, SL, adjudicat en la Junta de Govern Local de data 3 de
juliol de 2017.
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10/ Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local del dia 4 de setembre de
2017 en què es van aprovar les despeses i adjudicacions dels diferents actes
que es van portar a terme a la diada de l’11 de setembre i aprovar la despesa
de 829,20 € pel que fa al  subministrament de pa i  coques adjudicat a Forn
Domingo Pellicé.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME

A proposta del regidor delegat d’urbanisme

11/ exp. 333/2017
La interessada sol·licita llicència urbanística  per a l’estesa de línia  aèria  de
baixa tensió de 400v per a nou subministrament (de 5,75 kw).

12/ exp. 409/2017
Gas Natural  Catalunya,  SDG,  SA sol·licita  llicència  d’obres  per  a  l’obertura
d’una  rasa  de  9,70  m2 sobre  vorera  i  calçada  per  a  fer  escomesa  de
subministrament de gas natural.

13/ exp. 87/2015
L’interessat, en representació de Plantarium Center, SL, sol·licita la devolució
de la fiança d’obra de 1.000,00 €, i de la fiança de gestió de residus, de 150,00
€, corresponents a les obres de construcció d’un hivernacle per ampliació a la
carretera TV-3141.

14/ exp. 176/2016
L’interessat,  en  representació  de  la  Comunitat  de  Regants  del  Pantà  de
Riudecanyes,  sol·licita  la  devolució  de  la  fiança  destinada  a  garantir  el
compliment  de  les  condicions  establertes  en  l’autorització  per  l’ocupació
temporal de domini públic corresponent als treballs comunicats de renovació de
part de la xarxa de distribució d’aigua per a reg, afectant diverses finques di un
tram del Camí de Castellvell, de 6.500,00 € d’import.

15/ exp. 86/2016
L’interessat, en representació de la Comunitat de Regants de la Mina de Sant
Vicenç de Paül, sol·licita la devolució de la fiança d’obra, de 1.000,00 €, i de la
fiança de gestió  de residus 150,00 €,  corresponents  a les obres d’obertura
d’una rasa per a la instal·lació d’una canonada d’un metre de profunditat per a
conduir l’aigua sobrant d’una mina fins a la riera de Maspujols. 

16/ exp. 114/2016
La interessada sol·licita subvenció per a la rehabilitació d’habitatges antics per
a  les  obres  de  substitució  del  sostre  de  la  planta  primera,  recuperant  les
característiques  constructives  de  l’existent,  amb bigues  de  fusta  i  revoltons
ceràmics amb una superfície de 58,78 m2.
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17/ exp. 306/2017
L’interessat sol·licita subvenció per a la rehabilitació d’habitatges antics per a
les obres de reparació de la façana amb una superfície d’actuació de 65 m2.

18/ exp. 83/2017
L’interessat sol·licita la devolució de la fiança d’obra de 500,00 € i de la fiança
de gestió de residus de 30,05 € i sol·licitud de subvenció per a la rehabilitació
dels habitatges antics de les obres de reparació de façanes.  

19/ exp. 326/2017 
L’interessat  sol·licita  la  devolució  de  la  fiança  d’obra  de  1.000,00  €
corresponent als treballs de moviments de terres per anivellar una finca.

20/ exp. 551/2017
Comunicació d’obres i sol·licitud de subvenció per a la rehabilitació d’habitatges
antics per a les obres de reparació de la façana d’un edifici  amb una superfície
d’actuació de 62,50 m2.

21/ Adjudicar, mitjançant contracte menor de serveis a GEOTEC, SL per import
de  824,50 euros més el 21% d’IVA per a l’elaboració d’un estudi geotècnic a la
zona  esportiva  municipal atès  que  és  la  més  adequada  a  les  necessitats
d’aquest Ajuntament ja que es tracta de la proposta més econòmica.

22/ Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  a  FITERM,  els  serveis  de
desmuntatge  de  l’actual  tancament  de  vidre  i  portes  que  donen  accés  al
despatx de l’alcalde i a intervenció i amb el material desmuntat efectuar una
nova distribució i tancament de l’àmbit aprofitant pràcticament tot el  material
desmuntat per import de 986,00 € IVA no inclòs.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor delegat de cultura

23/  Aprovar  la  concessió,  així  com  el  conveni  regulador,  de  la  subvenció
sol·licitada pel Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, anualitat 2017
per tal de fer front a les despeses derivades de les activitats desenvolupades
per les diferents seccions de l’entitat, així com el manteniment de la seu social,
concedida per import de 3.550,00 €. Anualitat 2017.

24/  Aprovar  l’adjudicació  mitjançant  contracte  menor,  del  servei
d’acompanyament musical de la cercavila de «l’Home dels Nassos» prevista
pel dia 31 de desembre de 2017 a l’Associació Cultural Va de vent per import
de 600,00 € (exempt d’IVA, d’acord amb l’art. 20.1 de la Llei 31/1992, de 28 de
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit i l’art. 5 del reglament de l’Impost
Sobre el Valor Afegit del Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.

18000087\GEXP_SECRE                                                                                                                                                 Ref. JGL 27/17



667/SECRE/2017

ASSUMPTES  DE  LA  REGIDORIA  DE  SEGURETAT  CIUTADANA  I
CIRCULACIÓ

A proposta del regidor delegat de seguretat ciutadana i circulació.

25/  Adjudicar  a  Serveis  Vials  del  Vallès,  SL,  mitjançant  contracte menor,  el
subministrament de 20 coixins berlinesos a un preu unitari de 340,83 €, atès
que es el preu més econòmic i avantatjós.

26/  Adjudicar mitjançant contracte menor de serveis, a la senyora M.G.R. la
realització d’un curs pel desenvolupament de les funcions dels agents de la
Guàrdia Municipal per import de 350,00 € (IVA no inclòs).

27/   Imposar al Sr.  C. Z. B.  una multa per la comissió d’una infracció MOLT
GREU, consistent en tenir un gos potencialment perillosos, sense llicència, en
el seu import mínim que és de 2.404,05 €, segons preveu l'article 13.5 de la Llei
50/1999,  de  23  de  desembre,  sobre  règim  jurídic  de  la  tinença  d'animals
potencialment perillosos. 

28/  Imposar al  Sr.  J.  Z. B.  una multa per la comissió d’una infracció MOLT
GREU, consistent en tenir dos gossos potencialment perillosos, sense llicència,
en el seu import mínim que és de 2.404,05 €, segons preveu l'article 13.5 de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals
potencialment perillosos.

29/  Imposar al Sr.  R. G. B.  una multa per la comissió d’una infracció MOLT
GREU, consistent en tenir 4 gossos potencialment perillosos, sense llicència,
en el seu import mínim que és de 2.404,05 €, segons preveu l'article 13.5 de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals
potencialment perillosos.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT I LLEURE

A proposta de la regidora delegada de joventut i lleure

30/ Aprovar l’organització de la sisena edició del Concurs de pessebres 2017 i
aprovar-ne la despesa per un import de 500,00 €.

5./ 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:

31/  Aprovar  la  concessió,  així  com  el  conveni  regulador,  de  la  subvenció
sol·licitada per l’Associació El Trencadís,  per tal  de fer front a les despeses
derivades  dels  ajuts  puntuals  de  l’entitat  als  seus  associats,  a  entitats  i  a
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organismes socials, regulador de la subvenció nominativa concedida per import
de 850,00 €. Anualitat 2017.

32/ Adjudicar, mitjançant contracte menor de subministrament, a LUXIFORM
Il·luminació,  SL  l'adquisició  del  material  d'il·luminació  per  a  les  obres
d'adequació de les oficines municipals,  per un import  de 6.900,55 € IVA no
inclòs.

33/ Adjudicar, mitjançant contracte menor de subministrament, a AME material
Elèctric SAU l'adquisició del material elèctric per a les obres d'adequació de les
oficines municipals, per un import de 3.594,38 € IVA no inclòs. 

34/  Adjudicar a Eselfri, SL, mitjançant contracte menor de serveis, els treballs
per efectuar les modificacions necessàries a les instal·lacions de climatització
dels edificis de l'Ajuntament i de la Casa de Cultura, per un import de 8.616,59
€ IVA no inclòs.

35/ Aprovar  el  procés  selectiu  amb  anunci  als  mitjans  de  difusió  local  i  a
l’Escola d'Hoteleria de Cambrils, amb valoració dels mèrits al·legats i entrevista
als candidats,  per a la contractació urgent amb caràcter interí i a temps parcial,
a raó de 35,00hores/setmana, d’una auxiliar de cuina pel Servei de Menjador
Escolar.

36/ Aprovar les adjudicacions del Mercat de Nadal i per la campanya comercial
«Per Nadal compra la comerç local».

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