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EXTRACTE 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 3 D’AGOST DE 2015 

 
 
Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les divuit 
hores de la tarda del dia tres 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, Sr. Jordi 
Domingo Ferré i Sr. Carles Garcia Jardí. 
 
 
Dóna fe de l’acte la secretària interventora Sra. Marta Cuesta García 
 

 

1/. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
El Sr. 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 de juliol 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 20 de juliol 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 
 
1/ Aprovar la despesa i pagament de la relació de factures 15/2015 per un 
import de 88.397,82 € 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 la factura 
A-1304 i número de registre 1360. 
 
2/ Aprovació de la contractació del servei de composició i d’impressió del 
Butlletí d’Informació Municipal de l’Ajuntament de Riudoms mitjançant 
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procediment obert, tramitació ordinària, d’un import de 47.603,32 €, que 
comprèn la durada inicial del contracte i les possibles pròrrogues (IVA exclòs), 
així com el Plec de Clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques que hauran de regir-la. (Exp. 57/2015). 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS 
 
A proposta del regidor delegat d’Urbanisme, obres i activitats 
 
3/ Exp. núm. 55/2015 
Atorgar llicència urbanística d’obres a Gas Natural Distribución, SDG, SA per a 
l’obertura d’una rasa de 1.147 metres per a la instal·lació de canonada de 160 
mm de diàmetre de polietilè i connexió d’una escomesa de 63 mm de diàmetre 
de polietilè per a subministrar gas natural a la indústria SP QUÍMICA, SA 
afectant diverses vies.  
 
4/ Exp. núm. 194/2008 
Atorgar la pròrroga de la llicència urbanística d’obres per a la rehabilitació 
d’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat a la plaça de l’Església, núm. 16.  
 
5/ Exp. núm. 93/2015 
Donar compte que s’ha informat favorablement de la comunicació prèvia d’obra 
per a pintar la façana de l’immoble del carrer de Sant Pau, núm. 27 amb petició 
de subvenció per a la rehabilitació d’habitatges antics per a la realització 
d’aquests treballs. 
 
6/ Exp. núm. 112/2015 
Atorgar llicència urbanística d’obres per arrebossar i pintar la façana lateral que 
dóna al carrer de Sant Vicenç de l’immoble de la Plaça del Portal de Ponent, 
núm. 1, amb petició de subvenció per a la rehabilitació d’habitatges antics. 
 
7/ Exp. núm. 63/2006 
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’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer de Josep M. Folch i Torres, 
núm. 20 (parcel·la 1A del polígon 1 del PERI-4 “Convent”).  
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN 
 
A proposta de la regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran 
 
8/ Aprovar l’organització i les despeses del 8è i del 9è curs del Taller de 
Memòria, risoteràpia i relaxació que es portaran a termes  els dijous a partir del 
dia 15 d’octubre i fins el 26 de novembre de 2015 i del 3 de març al 14 d’abril 
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de 2016, mitjançant contracte menor de serveis, per un import de 210,00 € (IVA 
exclòs). 
 
9/ Aprovar l’organització del Curs de cuidadors no professionals que es portarà 
a terme del 13 de gener al 9 de març de 2016. 
 
10/ Aprovar l’organització del 6è Cicle de xerrades “Envelliment actiu i de 
qualitat”, en col·laboració amb la Residència L’Onada, dividit en dos períodes: 
un a la tardor del 2015 i un a la primavera del 2016 amb un total de tres 
xerrades, la primera (el 8 d’octubre de 2015) en motiu del Dia Internacional de 
l’Alzheimer, la segona (el 5 de novembre de 2015) entorn de les ajudes 
tècniques i la darrera (el 3 de març de 2016) sota el títol genèric de “som el que 
mengem”.   

 
11/ Aprovar el taller anomenat “Mou-te amb salut” que es portarà a terme el 
dimecres 9 de setembre, dijous 24 de setembre, dimecres 7 d’octubre i dijous 
22 d’octubre de 2015 al Parc de Salut de Riudoms i serà impartit per 
professionals fisioterapeutes o terapeutes de la Residència Tercera Edat 
Onada, SL. 
 
 
7/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ 
 
A proposta de la regidora delegada d’Ocupació i Formació 
 
12/ Aprovar les despeses i l’organització del Curs de Costura que es portarà a 
terme els dimecres a partir del dia 30 de setembre i fins el 16 de desembre de 
2015 i del 13 de gener al 4 de maig de 2016 amb una durada aproximada de 
dues hores cada sessió mitjançant, contracte menor de subministrament per un 
import de 300,00 € (IVA inclòs). 
 
13/ Aprovar les despeses i l’organització del Curs de pintar roba i llana que es 
portarà a terme tots els dimarts del 6 d’octubre al 3 de novembre de 2015. 
 
14/ Aprovar les despeses i l’organització del Curs de restauració de mobles per 
un import de 900,00 € mitjançant contracte menor de serveis. 
 
15/ Aprovar les despeses i l’organització del Curs de cuina mitjançant contracte 
menor de serveis a través del xef del restaurant Mas de Passamaner per un 
import de 1.000,00 €. 
 
16/ Aprovar les despeses i l’organització del Curs de Bonsais mitjançant 
contracte de subministrament per la compra de material per poder realitzar el 
curs a les empreses Mistral Bonsai i Institut d’Horticultura i jardinera, mitjançant 
contracte menor de subministrament, per un import de 900,00 € (IVA inclòs). 
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17/ Aprovar les despeses i l’organització del Curs d’Iniciació de Sardanes i Curs 
de Perfeccionament de Sardanes, mitjançant contracte menor de serveis, per 
un import de 1.100,00 €, 550,00 € corresponents al curs d’iniciació i 550,00 € 
corresponents al curs de perfeccionament. El curs d’iniciació començarà el dia 
6 d’octubre i fins el 15 de desembre de 2015 i el de perfeccionament, s’iniciarà 
el 12 de gener i finalitzarà el 26 d’abril de 2016. 
 
18/ Aprovar les despeses i l’organització del Curs de català Bàsic, Inicial i 
Avançat impartits pel centre d’ensenyament Acadèmia Gaudí, CB. mitjançant 
contracte menor de serveis, per un import de 500,00 € cadascun dels cursos.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dinou hores i un 
minut de la tarda. 
 


