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EXTRACTE 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2015 

 
 

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les divuit 
hores i dos minuts de la tarda del dia trenta-u d’agost 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, Sra. Maria Cros 
Torrents i Sr. Jordi Domingo Ferré. 
 
Ha excusat la seva assistència el Sr. Carles García Jardí 
 
Dóna fe de l’acte la secretària accidental Sra. Sílvia Font Ferraté. 
 
1/. 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 31 d’agost de 2015.  
 

2/. PRÈVIA A LA SEVA DECLARACIÓ 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. 17/2015 per un 
import de 64.570,45 € i que han estat autoritzades i conformades pels regidors 
- delegats de cada àrea o servei. 
 
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 juliol de 2015 per un import de 2.251,20 €. 
 
3/ 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 d’agost de 2015 per un import de 2.464,00 €. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS 
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A proposta del regidor delegat d’Urbanisme, Obres i Activitats 
 
4/ Exp. núm. 87/2014 
Sol·licitud d’un Certificat acreditatiu de l’existència d’una edificació situada al 
polígon 26, parcel·la 22.  
 
5/ Exp. núm. 161/2014 
Atorgar llicència urbanística d’obres a SP VETERINARIA, SA, per a la 
redistribució interior d’uns laboratoris dins l’àmbit de les instal·lacions existents 
situades a la carretera T-314 d’Hospitalet al Mas Sedó, punt quilomètric 4,1. 
 
6/ Exp. núm. 26/2015 
Atorgar llicència urbanística d’obres per a la substitució parcial d’una coberta 
inclinada de l’habitatge situat al carrer Major, núm. 58.  
 
7/ Exp. núm. 106/2015 
Atorgar llicència urbanística d’obres per a la construcció d’un magatzem 
agrícola de 60 m2 a la parcel·la 51 del polígon 23. 
 
8/ Exp. núm. 108/2015 
Endesa Distribución Eléctrica, SLU sol·licita llicència urbanística d’obres per a 
realitzar l’estesa de cable subterrani 18/30kv a nou CM69770 (a instal·lar pel 
seu client) per ampliació de potència a les instal·lacions de l’empresa SP 
QUIMICA, SA, a la carretera Hospitalet-Mas Sedó (T-314), punt quilomètric 4,1. 
 
9/ Exp. núm. 129/2015 
Atorgar llicència urbanística d’obres per a rehabilitar la façana de l’immoble 
situat a la travessia dels Enamorats, núm. 3, amb petició de subvenció per a la 
rehabilitació d’habitatges antics. 
 
10/ Exp. núm. 32/2015-A. 
Comunicació de canvi de titular de l’activitat d’elaboració i venda de pollastres a 
l’ast, situada al c/ de Sant Antoni, núm. 42. 
  
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I 
CIRCULACIÓ  
 
A proposta del regidor de Seguretat Ciutadana i Circulació 
 
11/ Aprovar i autoritzar la despesa per un curs de l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya de vigilant municipal, per a dos agents de la Guàrdia Municipal. 
 
 
3/. PRÈVIA LA SEVA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS 
SEGÜENTS ACORDS: 
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12/ Aprovar les obres amb caràcter d’urgència del tram de la mina de Sant 
Antoni, que subministra aigua potable a la població de Riudoms, aigües amunt 
de l’Estació Potabilitzadora, en un tram de 200 metres per un import de 
12.005,62 € adjudicades a l’empresa Pous i Mines Sansó, SL. 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les vint hores i vint 
minuts de la tarda. 
 


