
38/SECRE/2018

EXTRACTE

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 29 DE GENER DE 2018

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les disset
hores i trenta minuts de la tarda del dia vint-i-nou de gener de l’any dos mil
divuit,  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 i Sr. Jordi Domingo Ferré.

Excusa la seva assistència la senyora Maria Cros Torrents.

Dóna fe de l’acte la secretària, la Sra. Carmen Alcoverro Beltrán

1/. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS QUE VAN
TENIR LLOC ELS DIES 27 DE DESEMBRE DE 2017 i 8 DE GENER DE  2018

Per disposar de l’acta corresponent a la sessions celebrades els dies 27 de
desembre de 2017 i 8 de gener de 2018 se n’omet la lectura, i se n’aprova el
seu contingut per unanimitat.

2/. 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 ordinari el dia 8 de gener de 2018. I es dona compte així mateix del
decret 2017_12_29-03 de 29 de desembre de 2017, atès que no se’n va donar
compte a la darrera Junta de Govern Local. 

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

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME

A proposta del regidor delegat de l’àrea d’urbanisme

1/  Aprovar inicialment el projecte d'estatuts i bases d'actuació de la Junta de
Compensació del PAU-1 del PERI I «Hort del Coques», presentat pel Sr. Jordi
Cuixart  Darocas,  actuant  en  nom  i  representació  de  SOLVIA SERVICIOS
INMOBILIARIOS,  S.L.,  la  qual  al  seu  torn,  actua  com  a  entitat  mercantil
apoderada de la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE
LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A.( SAREB, S.A.), el text dels quals
consta a l’expedient.
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2/  Atorgar a NECTINA, S.A.,  llicència urbanística per l’adequació de la  nau
veïna a la ubicada a la Carretera de Riudoms a Cambrils (TV-3143) Km.0,2
(nau  EVO-PU4  Germans  Nebot)  amb  caràcter  provisional  per  a
emmagatzematge  de  matèria  primera  i  producte  acabat.,  d’acord  amb  el
Projecte  bàsic  d’usos  i  obres  provisionals  redactat  per  l'enginyer  agrònom
Marina Ricard Nadal,   així com el projecte bàsic per a la restitució de la nau una  
vegada hagi cessat l’ús, i supeditada a que en el  projecte executiu previ a l’inici
de les obres    «s’adapti  la  proposta i  s’opti  per  una solució  constructiva que  
s’ajusti a la condició d’obres fàcilment  desmuntables i traslladables» 

3/ Aprovar  la  certificació  d’obres  núm.  2  de  les  obres incloses  al  projecte
«Millora dels serveis i la pavimentació del carrer Major de Riudoms» per import
de 29.043,59 € més 6.099,15 € d’IVA que fan un import total de 35.142,74 € IVA
inclòs a l’empresa Obres Vent i Sol 2010, SL.

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:

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES

A proposta de la regidora delegada de l’àrea de festes

4/  APROVAR l’expedient  per  a  la  contractació  de serveis  de  representant  i
agent artístic per a les actuacions musicals d'orquestres i xarangues  per als
actes culturals, lúdics i festius de l'Ajuntament de Riudoms, aprovant a l’efecte
els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que
hauran de regir-lo i  AUTORITZAR la despesa de 28.600 euros, (IVA exclòs)
corresponents  a  una   anualitat  imputable  a  les  aplicacions  pressupostàries
següents,  segons  l'activitat:  334/2260900  Cultura  i  338/2260905  Festes  del
Pressupost Municipal en vigor.  (exp. 668/2017).

ASSUMPTES  DE  LA  REGIDORIA  DE  SEGURETAT  CIUTADANA  I
CIRCULACIÓ

A  proposta  del  regidor  delegat  de  l’àrea  de  seguretat  ciutadana  i
circulació

5/ APROVAR l’expedient  per  a  la  contractació  del  servei  de  grua  per  a  la
retirada de vehicles de la via pública i d’altres llocs públics a requeriment de
l'Ajuntament  de  Riudoms,  aprovant  a  l’efecte  els  Plecs  de  clàusules
administratives  particulars  i  prescripcions tècniques que hauran de regir-lo  i
AUTORITZAR la despesa de 4.500 euros, ( sense IVA) corresponents a una
anualitat. (exp. 609/2017).
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A proposta d’alcaldia

6/ APROVAR l’expedient per a la contractació de subministrament de materials
de  neteja  per  a  l'Ajuntament  de  Riudoms  i  organismes  que  en  depenen,
aprovant  a  l’efecte  els  Plecs  de  clàusules  administratives  i  prescripcions
tècniques que hauran de regir-lo.   i  AUTORITZAR la despesa de 21.830,02 €
(IVA exclòs) per cadascuna de les anualitats. El valor estimat del contracte és
de 87.320,08 € que comprèn la durada total del contracte (2 anualitats) i les
dues possibles pròrrogues (IVA exclòs) (exp. 260/2017).

7/  APROVAR  l’expedient  per  a  la  contractaci mixta  de  lloguer  de  cadires,
lloguer de lavabos, lloguer de plataformes elevadores, de subministrament de
caramels,  lloguer  d'estands  per  a  la  fira,  lloguer  de  generadors,
subministrament d'insígnies, trofeus i medalles, serveis de megafonia i serveis
d'hoste/esses per a esdeveniments festius a Riudoms, aprovant a l’efecte els
Plecs  de  clàusules  administratives  i  prescripcions  tècniques  que  hauran  de
regir-lo  i AUTORITZAR   la  despesa  de  25.501,50  €  (IVA exclòs)  per  una
anualitat, que és la durada del contracte (Exp. 715/2017).

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