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EXTRACTE 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2015 

 

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les divuit 
hores de la tarda del dia vint-i-vut 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 el Sr. Jordi Domingo Ferré. 
 
Excusa la seva assistència la tinent d’alcalde, la Sra. Maria Cros Torrents. 
 
Dóna fe de l’acte la secretària interventora, Sra. Marta Cuesta García 
 
 
1/. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR QUE VA TENIR 
LLOC EL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2015 
 
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 13 
d’octubre 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/. DESPATX OFICIAL 
 
A) Donar compte de la concessió de la subvenció concedit per part de 
l’Organisme Autònom 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 35a Edició de la Fira de l’Avellana – 416a Fira de 
Sant Llorenç. L’import de la subvenció concedida és de 9.530,47 €. 
 
 
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 13 d’octubre de 2015.  
 
 
4/. PRÈVIA A LA SEVA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS 
ACORDS: 
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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. 20/2015 per un 
import de 102.344,03 € i que han estat autoritzades i conformades pels regidors 
- delegats de cada àrea o servei. Es deixa constància que el regidor Sr. Xavier 
Gallego Seuba s’absté en la votació, per motius d’incompatibilitat, de les 
factures relacionades a continuació: 
 

A-1587 i número de registre 1840 
   A-1889 i número de registre 1841 

 A-1892 i número de registre 1842 
   A-1940 i número de registre 1843 

 
2/ Aprovar la proposta de liquidació provisional del contracte de concessió d’ús 
privatiu del bar dels camps de futbol de Riudoms, formalitzat amb la Sra. 
Nicoletta Roxana Nedelcu. 
 
3/ Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació de la concessió administrativa 
d’ús privatiu del local destinat a bar-restaurant, situat a les instal·lacions 
municipals dels camps de futbol, amb l’aprovació del projecte de concessió i 
convocatòria de licitació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament 
més avantatjosa i amb diversos criteris d’adjudicació. Així mateix, s’aprova el 
projecte de concessió administrativa amb el Plec de Condicions Administratives 
i Tècniques. 
 
4/ Aprovar l’adhesió al Portal de Transparència del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya que permetrà comptar amb un portal de transparència 
propi per poder donar compliment a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I 
CIRCULACIÓ 
 
A proposta del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Circulació 
 
5/ Aprovar el conveni marc de col·laboració i l’annex 1 per la redacció d’un pla 
local de seguretat viària, entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de 
Riudoms. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A proposta del regidor delegat de Serveis Públics 
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6/ Adjudicar el contracte de subministrament per l’adquisició de llums de Nadal 
per decorar els carrers del municipi a l’empresa Blanchere Iluminación 
Ingeniería. Construcción y técnicas de iluminación, SL,  mitjançant contracte 
menor per import de 4.995,25 € (sense IVA). 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES 
 
A proposta de la regidora delegada de Festes 
 
7/ Aprovar les despeses i els actes corresponents a les Festes del Beat 2015 
que pugen un total de 10.025,00 €. 
 
 
4/. PRÈVIA A LA SEVA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS 
SEGÜENTS ACORDS: 
 
8/ Aprovar la creació del Club de Lectura Infantil que es portarà a terme a la 
biblioteca Pública Municipal per tal de fomentar la lectura entre els nens i nenes 
de 9 a 12 anys. 
 
 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dinou hores i 
quaranta-tres minuts de la tarda. 
 
 
 
 


