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EXTRACTE 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2015 

 

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les divuit 
hores i cinc minuts de la tarda del dia tretze d’octubre de l’any dos mil quinze 
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 tinent d’alcalde, la Sra. Maria Cros Torrents. 
 
Dóna fe de l’acte la secretària accidental, Sra. Sílvia Font Ferraté. 
 

1/. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR QUE 
VA TENIR LLOC EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2015 
 
El senyor alcalde declara obert l’acte i per disposar tots els regidors membres 
de la Junta  de l’acta corresponent a la sessió del dia 29 de setembre de 2015, 
se n’omet la lectura, atès que tots els regidors membres de la Junta l’han rebut 
amb anterioritat a la sessió 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 ordinari el dia 29 de setembre de 2015.  
 

3/. PRÈVIA A LA SEVA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS 
ACORDS: 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
A proposta del regidor delegat d’Hisenda i Governació 
 
1/ Aprovar la despesa i pagament de la relació de factures núm. 19/2015 per un 
import de 72.495,38 € i que han estat autoritzades i conformades pels regidors 
- delegats de cada àrea o servei. 
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2/ Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa per ocupació de la via pública 
amb taules i cadires, per part dels establiments de restauració, corresponent al 
mes de setembre de 2015 per un import de 1.577,80 €. 
 
3/ Aprovar el padró d’aigua, brossa i clavegueram corresponent al 3r trimestre 
de 2015, segons el següent detall: 
 

Codi Concepte Import 

800 Taxa subministrament d’aigua 145.367,62 € 

560 Taxa gestió de residus 95.793,34 € 

562 Taxa residus + clavegueram 2.365,99 € 

 TOTAL 243.526,95 € 

 
4/ Aprovació de les despeses per a la realització de les revisions mèdiques del 
personal de l’Ajuntament i de les Entitats Públiques Empresarials Riudoms 
Gestió i Riudoms Serveis, adjudicat per contracte menor de serveis a l’empresa 
GEFA, prevenció de Riscos Laborals. La relació de les quals és el següent: Les 
despeses pel que fa al personal de l’Ajuntament són de 2.430, 00 €, les de 
l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis són 180,00 € i de l’Entitat Pública 
Empresarial Riudoms Gestió corresponen 90,00 €. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS 
 
A proposta del regidor delegat d’Urbanisme, Obres i Activitats 
 
5/ Exp. núm. 39/2015 
Donar compte que s’ha informat favorablement de la comunicació prèvia d’obra 
presentada APROTECNIC GROUP, SL, en representació de Banco Santander, 
SA per a la reforma de l’accés de l’oficina bancària situada a la plaça de 
l’Església, núm. 12 baixos 1. 
 
6/ Exp. núm. 2/2014 
Devolució de la fiança d’obra, així com la devolució de la fiança per la correcta 
gestió dels enderrocs i residus de la construcció corresponents a les obres de 
construcció d’una piscina, pavimentació exterior i pintat de façana, al carrer de 
la Tramuntana, núm. 3. 
 
7/ Exp. núm. 84/2014 
Devolució de la fiança d’obra, així com la devolució de la fiança per la correcta 
gestió dels enderrocs i residus de la construcció corresponents a les obres de 
reforçar la coberta i reparar teules a l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat 
al carrer de Sant Joan, núm. 20. 
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8/ Exp. núm. 35/2015 
Devolució de la fiança d’obra, així com la devolució de la fiança per la correcta 
gestió dels enderrocs i residus de la construcció a Cementos Porland 
Valderrivas, SA, corresponents als treballs d’enderroc d’una edificació situada 
al polígon 1, parcel·la 34. 
 
9/ Exp. núm. 93/2015 
Devolució de la fiança d’obra, així com el pagament de la subvenció atorgada 
per acord de la Junta de Govern Local, de data 3 d’agost de 2015, per a la 
rehabilitació d’habitatges antics per import de 60,00 €. 
 
10/ Exp. núm. 37/2015 
Desestimar l’al·legació presentada contra l’acord de la Junta de Govern Local 
de data 5 de maig de 2015, que va aprovar la liquidació de l’ICIO, en relació 
amb les obres de construcció d’una piscina d’ús privat de 9x5 m (45 m2) a la 
finca situada al polígon 36, parcel·la 62, d’aquest terme municipal. 
 
11/ Exp. núm. 80/2015 
Pagament de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 20 de juliol de 2015 per a la rehabilitació d’habitatges antics per import de 
224,64 €.  
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I 
CIRCULACIÓ 
 
A proposta del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Circulació 
 
12/ Aprovar l’adjudicació per la realització de les proves psicotècniques als 
aspirants en relació al procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball 
per a la provisió d’una plaça de guàrdia municipal, al Col·legi Oficial de 
Psicòlegs de Catalunya, amb un previsió de despeses de 320,00 € (IVA no 
inclòs). 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ESPORTS 
 
A proposta del regidor delegat d’Esports 
 
13/ Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu del Baix 
Camp, l’Ajuntament de Riudoms i l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms, per tal 
de desenvolupar les activitats del programa de Dinamització esportiva als 
centres d’educació primària i secundària del Baix Camp, per al curs 2015/2016. 
Així mateix, aprovar la col·laboració de l’Ajuntament de Riudoms, que consistirà 
en fer-se càrrec de les despeses dels desplaçaments que es produeixin com a 
conseqüència de la participació de l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms en les 
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trobades d’alumnes en horari lectiu d’educació secundària, fins a un import 
màxim de 1.000 €. 
 
 
4/. PRÈVIA A LA SEVA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS 
SEGÜENTS ACORDS: 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A proposta del regidor delegat de Serveis Públics 
 
14/ Adjudicar el contracte de subministrament mitjançant contracte menor, a 
l’empresa Prefabricados Pujol, SL, d’acord amb el pressupost presentat per 
l’adquisició de 400 unitats (metres) de vorada T3 i 140 unitats (metres) de 
peces prefabricades per a escossells per import de 2.168,20 € (IVA exclòs), 
corresponent a prefabricats de formigó de les obres incloses dins el PEIM 
2015. 
 
15/ Adjudicar el contracte de subministrament mitjançant contracte menor, a 
l’empresa Terratzos i Paviments Graus, d’acord amb el pressupost presentat 
per l’adquisició de panots per a paviment per import de 14.780,00 € (IVA 
exclòs), dins les obres incloses al PEIM 2015. 
 
16/ Adjudicar a l’empresa ZINGERLE METAL ESPAÑA, SL adjudicatària del 
contracte de subministrament del material d’exterior i carpes segons acord de 
Junta de Govern Local de data 31 d’agost de 2015, mitjançant procediment 
obert amb un únic criteri d’adjudicació, per l’adquisició de 29 parets laterals de 
les carpes de 3 metres dins el PEIM 2015 per import de 2.092,50 € (IVA 
exclòs). 
 
17/ Adjudicar el contracte de subministrament mitjançant contracte menor, a 
l’empresa Aislamientos Reus, SL, d’acord amb el pressupost presentat per 
l’adquisició i substitució de les canals que recullen les aigües de pluja de la 
teulada del pavelló municipal per import de 5.040,00 € (IVA exclòs). 
 
18/ Adjudicar el contracte de subministrament mitjançant contracte menor, a 
l’empresa AME Reus, d’acord amb el pressupost presentat per tal de realitzar 
diferents actuacions als vestuaris del pavelló d’esports i del camp de futbol. per 
import de 6.989,87 € (IVA exclòs). 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA 
 
A proposta del regidor delegat de Cultura 
 
19/ Aprovar l’activitat que es portarà a terme per la inauguració de l’Hora del 
Conte del curs 2015-2016 per un import de 160,00 € (IVA exclòs). Fent constar 
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que la present despesa ja va ser aprovada en l’acord de Junta de Govern de 
data 23 de febrer de 2015. 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les divuit hores i 
quaranta-cinc minuts de la tarda. I no havent-hi més assumptes a tractar, 
s’aixeca la sessió a les divuit hores i quaranta-cinc minuts de la tarda, del dia i 
lloc indicats al començament, de la 
 
 


