
165-SECRE/2016

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA   29 DE NOVEMBRE   DE 2016  

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les setze
hores i quinze minuts de la tarda del dia vint-i-nou de novembre 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

El senyor alcalde declara obert l’acte i per disposar tots els regidors membres
de la Junta de Govern Local de les actes de les sessions dels dies 3 i 14 de
novembre 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 subvenció concedida pel
Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, per a la
realització  d’accions de difusió  dels  productes agroalimentaris  i  artesans de
qualitat: Organització de la 36a Edició de la Fira de L’Avellana. L’import de la
subvenció concedida és de 4.901,82 €.

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 14 de novembre de 2016. 

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

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor delegat de Cultura

2/ Aprovació de l'Annex al Conveni de col·laboració signat entre la Universitat
Rovira i Virgili i la Biblioteca Pública Municipal Antoni Gaudí per desenvolupar
projectes d'aprenentatge servei durant el curs 2016-2017 i, d’aquesta manera,
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mantenir la col·laboració entre les dues institucions.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT

A proposta de la regidora delegada d’Ensenyament

3/ Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i l’AMPA
de  l’Escola  Cavaller  Arnau,  per  contribuir  a  les  despeses  derivades  de  la
realització de l’activitat de les representacions teatrals durant la Festa Medieval
de l’any 2016, regulador de la subvenció nominativa concedida per import de
600,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016/1/323/4800034/01.

4/ Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i l’AMPA
de l’Escola Beat Bonaventura, per contribuir a les despeses derivades de la
realització de l’activitat d’impressió de material divulgatiu d’activitats i de l’acte
de lliurement de les orles als alumnes, regulador de la subvenció nominativa
concedida per import  de 1.340,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2016/1/323/4800025/01.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ESPORTS

A proposta del regidor delegat d’Esports

5/ Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudoms i l’entitat
Penya  Avellana  Blaugrana,  per  contribuir  a  les  despeses  derivades  de  la
compra de l’equipament esportiu per als alumnes del Club Deportiu de Futbol
de Riudoms, regulador de la subvenció nominativa concedida per import  de
300,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària  2016/1/341/4800027/01.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

A proposta de la regidora d’Informació Municipal

6/ Adjudicar mitjançant contracte menor de serveis per la publicitat a la revista
L’Om (Riudoms Edicions SCP),  la  publicitat  de la  campanya de Nadal  a  la
contraportada de la revista per un import de 400,00 € (IVA no inclòs).

7/ Adjudicar, mitjançant contracte menor de serveis, a Impremta Pagès, SL la
impressió i edició dels fulletons de la campanya de Nadal per import de 338,00
€ (IVA no inclòs).

8/  Adjudicar,  mitjançant  contracte  menor  de  serveis,  a  Confimail,  SL  el
repartiment dels fulletons de la campanya de Nadal per import de 585,00 € (IVA
no inclòs).

5/. ASSUMPTES URGENTS 
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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 de festes

9/  Aprovar,   les  despeses  i  adjudicacions  mitjançant  contracte  menor,  del
Mercat de Nadal i la campanya comercial «Per Nadal, compra al comerç local»
que pugen un total de 2.888,78 € IVA no inclòs.

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