
323/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 29 DE MAIG DE 2017

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 maig de l’any dos mil
disset,  sota  la  presidència  de  l’Alcalde  en  funcions,  senyor  Xavier  Gallego
Seuba i trobant-se presents els tinents d’alcalde, Sr. Carles Garcia Jardí, Sra.
Maria Cros Torrents i Sr. Jordi Domingo Ferré.

El Sr. Alcalde, Josep M. Cruset Domènech, excusa la seva assistència.

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

1/. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIOR QUE
VA TENIR LLOC EL DIA 15 DE MAIG DE 2017

El senyor alcalde declara obert l’acte i per disposar tots els regidors membres
de la Junta de Govern Local  de l’acta corresponent a la sessió del dia 15 de
maig  de  2017,  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 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 extraordinari el dia 15 de maig 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 00008/2017 per un import de 77.549,75 € 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 24 de maig de 2017.

2/ Adjudicar la  contractació  mixta  de  subministraments,  arrendament  sense
opció de compra i serveis diversos per a esdeveniments festius i culturals de
l'Ajuntament  de  Riudoms,  mitjançant  procediment  obert  amb  un  únic  criteri
d’adjudicació i  divisió  en lots,  a  les següents  empreses  que han estat  les
úniques ofertes presentades per a cadascun dels lots:

- Lot núm. 1. Segurincat Seguretat i Vigilància, SL

17000709\GEXP_SECRE                                                                                                                                                 Ref. JGL 11/17



323/SECRE/2017

- Lot núm. 3. Tractomecanic Maquinària, SL
- Lot núm. 9. Conficon Hostesses, SL

I  establir  que el preu total  dels  contractes  és de 13.350,00 € més l'IVA de
2.803,50 €, resulta un import total de 16.153,50 €.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME I ACTIVITATS

A proposta del regidor delegat d’urbanisme i activitats

3/ exp. 273/2017
Llicència  urbanística  per  a  la  construcció  d’un  centre  esportiu  d’activitats
aquàtiques a l’aire lliure «El Rancho Wakepark».

4/ Aprovació  de  l'expedient  de  contractació  del  servei  d’inspecció  de  les
instal·lacions elèctriques de l’Ajuntament de Riudoms i òrgans que en depenen
i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert amb un
únic criteri d’adjudicació i tramitació ordinària.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor delegat de cultura

5/ Aprovar  les  adjudicacions  mitjançant  contracte  menor,  dels  catxets  i  de
producció  de  llum i  so  de la  programació  cultural  d’estiu  Reviu  les  Places-
Riudoms 2017.

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:

A) Aprovació de les despeses i adjudicacions de la Festa Major de Sant
Jaume  2017

Dins els actes de la Festa Major de Sant Jaume, es porten a terme una sèrie
d’actes i activitats que comporten una sèrie de despeses i adjudicacions que
són les següents: Correfoc pel dia 22 de  juliol de 2017, Cercavila seguici festiu
del 23 de juliol de 2017  i Subministrament roba per la creació del seguici festiu.

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