
714/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 27 DE DESEMBRE 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 accidental, la Sra. Sonia Morales Ortega.

1/.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS
ANTERIORS QUE VAN TENIR LLOC ELS DIES 27 DE NOVEMBRE  DE 2017
i 11 DE DESEMBRE DE 2017

Per  disposar  de  l’acta  corresponent  a  la  sessió  celebrada  els  dia  27  de
novembre de 2017  se n’omet la lectura, i  se n’aprova el seu contingut per
unanimitat.

Per disposar de l’acta corresponent a la sessió celebrada de l’11 de desembre
de 2017 se n’omet la lectura, amb l’abstenció del senyor Carles Garcia Jardí, i
amb  el  vot  favorable  de  l’alcalde  Josep  M.  Cruset  Domènech,  Sr.  Xavier
Gallego Seuba i del Sr. Jordi Domingo Ferré,  se n’aprova el seu contingut.

2/. DESPATX OFICIAL

1/ Es dona compte a la Junta de Govern Local, de l’acord de la Diputació de
Tarragona de  concessió de subvenció, dins la convocatòria de subvencions per
a fer front a les despeses derivades de la construcció d’un nou element festiu
per a la Festa Major de Sant Jaume, així com el vestuari dels portants. L’import
concedit és de 20.000 euros.

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  subvenció  per  a  interessos  de  préstecs,
convocatòria 2017. L’import concedit és de 2.709,64 euros (concepte: BBVA).

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
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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 11 de desembre 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

3/ Aprovar la relació de factures 0053/2017 per un import de 142.835,19 € 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 18 de desembre de 2017.

4/ Aprovar la relació de factures 0054/2017 per un import de 1.096,60 € 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 18 de desembre de 2017.

5/ Adjudicar al Sr. Jordi Colomé Guinart, la pintura de les baranes de les grades
i portes al pavelló poliesportiu municipal, per un import de 1.650,00 € IVA no
inclòs.

6/  Adjudicar a l'empresa Serralleria Manser, SL, els treballs de substitució de
l'actual fusteria d'alumini de la façana principal del pavelló municipal d'esports,
per un import d'11.816,92 € IVA no inclòs.

7/ Homologar  el  Pla  d'autoprotecció  de  la  Residència  l'Onada de Riudoms,
redactat per Josep-Francesc Solé Piñol el  21 de maig de 2012 i data de la
darrera revisió (6) el 15 de juny de 2017  i TRAMETRE l'homologació del Pla
d'autoprotecció  de  la  Residència  l'Onada  de  Riudoms  al  Departament  de
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya mitjançant la plataforma Hermes.

8/  Acceptar  la  renúncia  de  l'oferta  presentada  pel  contractista  Office24
Solutions, SL,  pel que fa al lot 2, i ADJUDICAR el lot 2: "Subministrament de
consumibles per a plòter d'impressió" a la segona empresa que va obtenir la
puntuació  més  alta  a  la  classificació  de  les  ofertes  valorades,  l'empresa
Sistemes d'Organització,  SA, per  la  quantitat  de 884 € IVA no inclòs.  (exp.
220/2017-S).

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME

A proposta del regidor delegat d’urbanisme

9/ exp. 700/2017
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Endesa Distribución Eléctrica, SLU, sol·licita llicència urbanística d’obres per a
l’obertura d’una rasa de 4 m sobre vorera, per a l’estesa de 10 m de cable
soterrat  0,6/1kV  des  de  CT33794  fins  a  caixa  de  seccionament  per  a
desplaçament de quadre d’enllumenat públic.

10/ exp. 657/2017
L’interessat sol·licita llicència urbanística d’obres per a l’estesa de nova línia
elèctrica aèrea en B.T. de 400 V per a nou subministrament de 3,45 KW des de
línia aèria de B.T. existent de CT XR400 Q.01 S.02 amb la instal·lació de dos
nous pals de formigó.

11/ exp. 662/2017
L’interessat  sol·licita  llicència  urbanística  d’obres  per  a  la  instal·lació  d’un
ascensor.

12/ exp. 628/2017
L’interessat en representació de J. G. C., sol·licita llicència urbanística d’obres
per a la realització d’un nou accés a l’habitatge existent.

13/ exp. 438/2017
Comunicació prèvia d’obres per part de la interessada per a la rehabilitació de
la façana d’un edifici.

14/ exp. 138/2017
Donar  compte  que  s’ha  informat  favorablement  a  la  comunicació  de
Promociones Proyectos Dava, SL, de finalització de les obres de construcció
d’un habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa per a la seva primera ocupació. 

15/ exp. 138/2017
Promociones Proyectos Dava, SL sol·licita la devolució de la fiança d’obra de
5.493,08 € i de la fiança de gestió de residus de 3.386,65 € corresponents a les
obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa.

16/ exp. 162/2015
Gilabert Miró, SA 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  per  a
realitzar  la  instal·lació  receptora  de gas natural  a  l’interior  del  recinte de la
indústria SP Química, SA.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 

A proposta de la regidora delegada de promoció turística

17/  Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  serveis,  a  la  Foneria  Artística
Ginfer,  SL,  per  un  import  de  9.500,00  €  (IVA no  inclòs),  la  realització  de
l’escultura definitiva en bronze de l’arquitecte Antoni Gaudí, atesa l’especificitat
del treball de fosa.
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ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS

A proposta del regidor delegat de serveis públics

18/ Adjudicar  mitjançant  contracte  menor  de  subministrament,  a  l’empresa
CANTERA LA TORRETA, SAU, el subministrament de formigó tipus HM-20/20/l
a un preu unitari de 53,00 €/m³, amb un volum aproximat de 230 m³ que suposa
un import  total,  per  la  quantitat  prevista  de 230 m3 de 12.190,00 € (IVA no
inclòs), sent la oferta més econòmica de les presentades.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ESPORTS

A proposta del regidor delegat d’esports

19/  Aprovar  la  concessió,  així  com  el  conveni  regulador,  de  la  subvenció
sol·licitada pel  CD Riudoms,  anualitat  2017  per  al  desenvolupament  de  les
activitats  esportives  que realitza  durant  l’any,  com són  les  competicions de
futbol 7 i futbol 11, arbitratges, desplaçaments, i escola de futbol, entre d’altres
concedida per import de 10.190,00 €. Anualitat 2017.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor delegat de cultura

20/  Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  serveis,  a  DINSER  Servicios
Informáticos, SL, la digitalització dels documents de l’Arxiu Històric Municipal
per import de 360,00 € 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:

Assumptes de la regidoria de joventut i lleure.

A proposta de la regidora delegada de joventut i lleure

21/  Aprovar les despeses i adjudicacions per l’activitat extraordinària del Parc
de Nadal 2017, que es realitza al Pavelló d’Esports Municipal els dies 29 i 30
de desembre de 2017.

22/ Aprovar la rectificació de l’acord de Junta de Govern Local de data 11 de
desembre de 2017 pel qual es va aprovar l’adjudicació a ALMAIRper import de
1.200,00 € + IVA i correspondran per tant, 1.370,00 € (IVA no inclòs) atès que
els serveis tècnics de l’Ajuntament de Riudoms recomanen la presència d’un
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monitor per cada inflable (castell, tobogan, futbolí humà) i per atraccions amb
motor  (quads),  i  per  tant,  recomanen  el  servei  de  4  monitors  pel  servei
proporcionat per aquesta empresa en horari de 16 a 20h dels dies 29 i 30 de
desembre.

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