
607/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2017

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les divuit
hores i trenta minuts de la tarda del dia trenta d’octubre 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, la Sra. Carmen Alcoverro Beltrán.

1/. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR QUE VA
TENIR LLOC EL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2017

Per disposar de l’acta corresponent a la sessió del 16 d’octubre 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 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 16 d’octubre 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 0046/2017 per un import de  129.828,55 € 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 d’octubre de 2017.

2/ Aprovar la relació de factures 00047/2017 per un import de 1.475,56 € 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 d’octubre de 2017.

3/ Aprovar la relació de factures 00048/2017 per un import de 105.593,55 € han
estat autoritzades i conformades pels regidors - delegats de cada àrea o servei,
i d’acord amb l’informe de fiscalització de data 18 d’octubre de 2017.

4/  Aprovar  la  relació  de  liquidacions  emeses  en  concepte  de  Taxa  per
l’ocupació  de  la  via  pública  amb  taules  i  cadires  per  establiments  de
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restauració, que corresponen al mes de SETEMBRE de 2017, per import total
de 1.618,40 €.

5/ Aprovar d’inadmetre el recurs interposat contra les bases del procés selectiu
per a la constitució d’una borsa de treball per a proveir amb caràcter interí llocs
de treball de la categoria de vigilant municipal.

6/ Denegar  la  petició  de  la  devolució  de  la  garantia  definitiva  a  l’empresa
Dulecentre, SA, adjudicatària per rènting d’una màquina d’escombrar carrers,
atès que d’acord amb la clàusula 6ª del contracte subscrit per ambules parts,
pel retorn de la garantia a més del transcurs del termini de garantia de 2 d’anys,
s’exigeix  que  s’hagi  complert  satisfactòriament  el  contracte,  i  a  dia  d’avui
encara està vigent.

7/ Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  definitiva  a  Excavacions  i  Serveis
Agrícoles Casas, SCP, adjudicatària de la contractació del servei de transport
de fangs de la depuradora de Riudoms, pel que fa a l’import de 4.894,56 euros.

8/  Aprovar  l’adjudicació  del  contracte  mixt  de  servei  de  manteniment  de
fotocopiadores, servei de destrucció segura de documents i de subministrament
de material fungible per a les oficines municipals (exp. 220/2017). Els lots que
conformen el contracte a les següents empreses que han presentat les millors
ofertes i han obtingut la major puntuació:

LOT EMPRESA Import estimat 
contracte
 (4 anualitats)

Lot 1. Subministrament 
d'impressores/fotocopiadores

Oscar Espejo 
Juarez

23.991,36 €

Lot 2. Subministrament de consumibles per a
plòter d'impressió

Office24 Solucions, 
SL

478,40 €

Lot 3.Servei de destrucció segura de 
documents

Aliance Brother, SL 4.468,00 €

Lot 4. Subministrament de material d'oficina Sistemes 
d'Organització, SA

29.960,71 €

Lot 5.Subministrament de material imprès 
divers

Gràficas Juaristi, SL 14.423,00 €

Lot 6. Subministrament de material escolar Lyreco España, SA 4.672,35 €

Lot 7. Servei de distribució de publicitat Confi Mail, SL 3.026,00 €

9/ Aprovar la certificació d’obres núm. 1 de les obres de construcció de 40
unitats d’enterrament al cementiri municipal per import de 16.087,11 € IVA no
inclòs, més 3.378,29 € d’IVA que suma un import total de 19.465,40 €.
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10/  Adjudicar el  contracte per a l'execució de les obres incloses al  projecte
"Millora  dels  serveis  i  la  pavimentació  del  carrer  Major,  de  Riudoms"  a
l'empresa Obres Vent i Sol 2010, SL per import de  218.949,50 €, IVA inclòs,
amb el desglossament següent: 180.950,00 € d'import base més 37.999,50 €
en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb subjecció
als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, atès que ha estat
l'empresa  que  ha  presentat   l'oferta  més  econòmica  i  ha  obtingut  millor
puntuació en la licitació. 

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME

A proposta del regidor delegat d’urbanisme

11/ exp. 602/2017
Gas  Natural  Distribución,  SDG  sol·licita  llicència  urbanística  d’obres  per  a
canalització sobre vorera i calçada amb una rasa de 0x0,4 m2 i una escomesa
sobre vorera i calçada de 5,8x0,4 m2  per a realitzar una escomesa per a nou
subministrament de gas natural.

12/ exp. 588/2017
L’interessat  sol·licita  llicència  d’obres  per  a  l’adequació  de  local  per  a  una
activitat de farmàcia.

13/ exp.443/2017 
Sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’un magatzem agrícola
de 68,84 m2.

14/ exp.22/2016-A
Comunicació de cessament de l’activitat de bar restaurant situat al carrer de
Mercè Rodoreda, 15 baixos.

15/ exp. 16/2016
Telecomunicación de Levante, SL, sol·licita la devolució de la fiança per import
de  12.000,00 €,  corresponent  als  treballs  vinculats  al  Pla  de  desplegament
d’una nova xarxa d’accés de nova generació mitjançant fibra òptica al municipi
de Riudoms.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES

A proposta de la regidora delegada de festes

16/ Ampliació de l’adjudicació, pel subministrament de roba i complements per
crear la indumentària dels nous grups d’elements festius per guarnir la cercavila
del seguici popular aprovat per acord de Junta de Govern Local de 29 de maig
de 2017 a Josep M. Casas Rué (El Barato Creacions) per import de 3.474,31 €
(IVA no inclòs) i ampliar-ho a 5.831,87€ (IVA no inclòs).  
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dinou hores
iquaranta-cinc minuts de la tarda.
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