
184-SECRE/2016

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA   27 DE DESEMBRE   DE 2016  

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les setze
hores de la tarda del dia vint-i-set de desembre de l’any dos mil setze, 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

El senyor alcalde declara obert l’acte i per disposar tots els regidors membres
de la Junta de Govern Local de l’acta de la sessió del dia 12 de desembre de
2016, se n’omet la lectura, i se n’aprova el seu contingut per unanimitat.

2/. DESPATX OFICIAL

1/ Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la concessió de la Diputació
de Tarragona dins el programa extraordinari de suport als centres del primer
cicle  d’educació  infantil  de  titularitat  municipal,  la  Llar  d’Infants  Municipal
Picarols, del curs 2015-2016. L’import de l’ajut extraordinari és de 66.412,50 €.

2/ Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la concessió de la Diputació
de Tarragona per finançar actuacions que responen a necessitats excepcionals,
fora de la programació habitual i que es consideren urgents. L’import concedit
és de 6.000,00 €  i correspon a la Línia A: Despeses assessorament tècnic de
revitalització del nucli antic de Riudoms.

3/ Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la concessió de la Diputació
de Tarragona per finançar actuacions que responen a necessitats excepcionals,
fora de la programació habitual i que es consideren urgents. L’import concedit
és de 30.000,00 € i correspon a la Línia B: Despeses de neteja i manteniment
de trams del Barranc del Portal de Riudoms.

4/  Es  dóna  compte  a  la  Junta  de  Govern  Local  del  conveni  signat  entre
l’Ajuntament  de  Riudoms  i  la  Fundación  Bancaria  «La  Caixa»,  pel  qual  la
Fundación  Bancaria  «La  Caixa»  col·labora  en  el  desenvolupament  del
programa «Riudoms solidari amb la gent gran»,  mitjançant una aportació de
3.500 €. 
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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 12 de desembre de 2016. 

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

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

A proposta del regidor delegat d’hisenda i governació

5/  Aprovar la  relació  de  factures  00034/2016  que  comença  amb la  factura
d’Unió de Peixaters de Cambrils, SL i acaba amb la factura del Col·legi Oficial
de  Psicologia  de  Catalunya  per  un  import  de  34.083,99  € i  que  han  estat
autoritzades i conformades pels regidors - delegats de cada àrea o servei.

6/  Aprovar  la relació de factures 00035/2016 que comença amb la factura de
Coaliment Penedès, SA i acaba amb la factura L’As Publicitari, SL per un import
de  66.005,65  €  i  que  han  estat  autoritzades  i  conformades  pels  regidors  -
delegats de cada àrea o servei.

7/  Aprovar,  la  sol·licitud  de  l’arquitecta  municipal  de  reintegrament  de
l’assegurança  per  als  agents  intervinents  en  el  procés  d’edificació  que
determina la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE)
per import de 1.065,13 €.

8/  Aprovar el  Calendari  Fiscal que determina els terminis de pagament dels
tributs locals per a l’exercici 2017, la recaptació en període voluntari dels quals
està delegada a favor de la Diputació de Tarragona:

CONCEPTE 
TRIBUTARI

PERIODICITAT PERÍODE TERMINI DE 
PAGAMENT

Taxa 
subministrament 
d’aigua i clavegueram

Trimestral 1r trimestre 2017
28/04/2017   a
30/06/2017

Trimestral 2n trimestre 2017
28/07/2017   a
29/09/2017

Trimestral 3r trimestre 2017
27/10/2017   a
29/12/2017

Trimestral 4t trimestre 2017 29/01/2018   a
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29/03/2018

Taxa gestió de 
residus

Trimestral 1r trimestre 2017
28/04/2017  a
30/06/2017

Trimestral 2n trimestre 2017
28/07/2017   a
29/09/2017

Trimestral 3r trimestre 2017
27/10/2017   a
29/12/2017

Trimestral 4t trimestre 2017
29/01/2018  a
29/03/2018

Taxa residus 
disseminats

Anual 2017
28/04/2017  a  
30/06/2017

Impost vehicles 
tracció mecànica

Anual 2017
31/03/2017  a  
31/05/2017

Impost béns 
immobles urbans

Anual
Fraccionat en tres

períodes

28/04/2017  a  
30/06/2017

30/06/2017  a  
31/08/2017

28/07/2017  a  
29/09/2017

Impost béns 
immobles rústics

Anual 2017
30/06/2017  a  
31/08/2017

Impost activitats 
econòmiques

Anual 2017
28/07/2017  a  
29/09/2017

9/  Aprovar el  Calendari  Fiscal que determina els terminis de pagament dels
tributs locals per a l’exercici 2017, la recaptació en període voluntari dels quals
la efectua directament l’Ajuntament de Riudoms:

CONCEPTE TRIBUTARI
PERIODICI
TAT

PERÍODE 
TERMINI DE 
PAGAMENT

Taxa Llar d’Infants Mensual
Curs 2016-

2017

Termini  establert  a
l’article  62.2  de  la  Llei
General Tributaria

Preu Públic Escola 
Municipal de Música

Mensual
Curs 2016-

2017

Termini  establert  a
l’article  62.2  de  la  Llei
General Tributaria
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Preu Públic Servei de 
Menjador

Mensual
Curs 2016-

2017

Termini  establert  a
l’article  62.2  de  la  Llei
General Tributaria

Preu públic instal·lacions 
esportives

Mensual 2017
Termini  establert  a
l’article  62.2  de  la  Llei
General Tributaria

Taxa Servei de Mercat

(quota trimestral)

Trimestral
1r trimestre

2017
02/01/2017   a
02/03/2017

Trimestral
2n trimestre

2017
03/04/2017  a
05/06/2017

Trimestral
3r trimestre

2017
03/07/2017   a
04/09/2017

Trimestral
4t trimestre

2017
02/10/2017   a
04/12/2017

Preu Públic Local Jove “El 
Mercat”

Trimestral
1r trimestre

2017
02/01/2017   a
02/03/2017

Trimestral
2n trimestre

2017
03/04/2017   a
05/06/2017

Trimestral
3r trimestre

2017
03/07/2017   a
04/09/2017

Trimestral
4t trimestre

2017
02/10/2017   a
04/12/2017

Taxa cementiri Anual
01/09/2017  a  
02/11/2017

Taxa guals i vorades Anual
01/09/2017  a  
02/11/2017

10/  Adhesió  al  contracte  derivat  (Exp.  2015.05  D1)  de  l’Acord  marc  de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de
2017 al 31 de desembre de 2017.

11/  Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació
d’una borsa de treball de llocs de treball d’auxiliar administratiu/a.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS
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A proposta del regidor delegat d’Urbanisme, Obres i Activitats

12/  Exp. 101/2016
Sol·licitud de llicència d'obres per part d'Endesa Distribución Electrica, SLU, per
l’obertura d’una rasa de 20 m.l.  per  ampliació  de la xarxa de terres de CT
66298  (projecte 84VOME).

13/  Exp. 163/2016
Sol·licitud de llicència d'obres de la Comunitat de Regants de la Mina de Sant
Francesc d’Assís de Riudoms per l’obertura d’una rasa per a modificar el traçat
de la mina afectant béns municipals.

14/ Exp. 181/2016
Sol·licitud de llicència d'obres per part de Gas Natural Distribución SDG, SA,
per l'obertura d'una rasa sobre vorera i  calçada de 2 x 0,4 m2  en total,  per
connexió d'un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats.

15/ Exp. 187/2016
Sol·licitud de llicència d'obres per part de Gas Natural Distribución SDG, SA,
per l'obertura d'una rasa sobre vorera de 2 x 0,4 m2 en total, per connexió d'un
ramal per a subministrar gas natural a nous abonats.

16/ Exp. 154/2016
Sol·licitud de la devolució de la fiança d’obra de 200,00 €, així com el pagament
de la subvenció concedida de 320,00 € per a la rehabilitació d’habitatges antics
concedida per acord de la Junta de Govern Local de 19 de setembre de 2016,
corresponent a les obres de rehabilitació de la façana d’un immoble.

17/ Adjudicar a l’empresa  VIMAT IGNIFUGATS, SL els treballs d’aplicació de
revestiment ignífug als cavalls metàl·lics que sustenten la coberta del Pavelló
Municipal d’Esports per un import de 8.035,50 € (IVA no inclòs) de conformitat
amb el pressupost presentat.

18/ Autoritzar la despesa de 7.400 €, més l'IVA, resultant un import de 8.954 €
IVA inclòs, amb destinació a la contractació dels serveis d’un enginyer industrial
de l'empresa E-SET SERVEIS D’ENGINYERIA, SLP.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES

A proposta de la regidora delegada de Festes

19/  Aprovar les adjudicacions mitjançant contracte menor, de l’activitat per la
cavalcada de Reis.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ESPORTS

A proposta del regidor delegat d’Esports
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20/ Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i l’entitat
Club Deportiu Riudoms, per contribuir a les despeses derivades del projecte de
consolidar i mantenir l’equip amateur en la categoria de 3a catalana, regulador
de la subvenció nominativa concedida per import de 7.400,00 €.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

A proposta de la regidora delegada de Promoció Turística

21/  Aprovar l’encàrrec per la reproducció d’una escultura de mida natural de
l’arquitecte  Antoni  Gaudí  i  Cornet,  (1,70  m)  que  apareix  a  la  fotografia  del
Sometent Armat de Riudoms, d’acord amb les condicions pactades pel preu de
3.000 € més l’IVA corresponent, mitjançant contracte privat.

22/ Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  serveis,  a  Futerry  disseny,  la
creació de la marca corporativa Turisme a Riudoms, amb el disseny de tríptics,
realització  de  fotografies,  personalitzar  l’apartat  de  turisme  del  web  de
l’Ajuntament de Riudoms, elaboració de continguts  i  disseny de 15 plaques
amb codi  QR dels  espais  turístics  més  destacats  del  poble  i  adaptació  de
l’apartat  de  turisme  del  web  de  l’Ajuntament  per  a  ser  utilitzat  en  mòbils  i
tabletes per a poder fer la visita sense guia, mitjançant codis QR pels espais
d’interès del municipi per import de 2.430,00 € IVA no inclòs.

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:

23/  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Riudoms  i
l’Associació  El  Trencadís,  per  contribuir  a  les  despeses  derivades  de
l’adquisició de diversos materials adaptats per a ús dels associats i/o de les
activitats  adaptades  que  porta  a  terme  l’entitat,  regulador  de  la  subvenció
nominativa concedida per import de 850,00 €.

24/  Adjudicar  a  la  Fundació  Pere  Tarrés la  realització  del  curs de formació
«Educació emocional en el menjador escolar» dirigit a l’equip de monitoratge
del servei de menjador escolar per import de 1.620,00 € exempt d’IVA.

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