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EXTRACTE 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2015 

 

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les catorze 
hores i trenta-cinc minuts de la tarda del dia vint-i-nou de setembre 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 i Sr. Jordi 
Domingo Ferré. 
 
Excusen la seva absència la tinent d’alcalde, la Sra. Maria Cros Torrents i el 
tinent d’alcalde, Sr. Carles García Jardí. 
 
Dóna fe de l’acte la secretària accidental, Sra. Sílvia Font Ferraté. 
 
 
1/. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS QUE VAN 
TENIR LLOC ELS DIES 3 D’AGOST, 10 D’AGOST, 31 D’AGOST I 14 DE 
SETEMBRE DE 2015. 
 
El senyor Alcalde declara obert l’acte i per disposar tots els regidors membres 
de la Junta de Govern Local de de les actes corresponents a les sessions dels 
dies 3, 10 i 31 d’agost i 14 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 14 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. 18/2015 per un 
import de 55.736,58 € i que han estat autoritzades i conformades pels regidors 
- delegats de cada àrea o servei. 
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2/ Aprovar l’adjudicació del contracte d’Assegurances d’accidents per a la Llar 
d’Infants Municipal pel curs 2015-2016 a l’entitat asseguradora MAPFRE, 
mitjançant un contracte menor per import  anual de  487,05 € (IVA exclòs). 
 
3/ Aprovar les despeses per import de 193,52 € d’allotjament a la residència 
d’alumnes del curs de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de vigilant 
municipal, per a dos agents de la Guàrdia Municipal.  
 
4/ Adjudicar mitjançant contracte menor de subministrament, per l’adquisició i 
instal·lació d’un sistema de localitzador per als dos vehicles de la guàrdia 
municipal a l’empresa Dextron, per import de 855,00 € (IVA exclòs). 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les catorze hores i 
quaranta-cinc minuts de la tarda. 
 
 
 
 


