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EXTRACTE 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 31 D’AGOST 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, Sr. Jordi Domingo Ferré i Sr. Carles Garcia Jardí. 
 
Dóna fe de l’acte la secretària interventora Sra. Marta Cuesta García. 
 
 
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 10 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/ Adjudicar a l’empresa ZINGERLE METAL ESPAÑA, SL el contracte de 
subministrament del material d’exterior i carpes, mitjançant procediment obert 
amb un únic criteri d’adjudicació, per un import de 40.880,41 € IVA inclòs. 
 
2/ Aprovar la despesa i pagament de la relació de factures núm. 16/2015 per un 
import de 112.004,45 € i que han estat autoritzades i conformades pels 
regidors-delegats de cada àrea o servei. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES 
 
A proposta de la regidora delegada de Festes 
 
3/ Aprovació de les despeses i els actes corresponents a la celebració de l’11 
de setembre de 2015 que pugen un total de 6.750,00 €. 
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ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ 
 
A proposta de la regidora delegada de Formació i Ocupació 
 
4/ Aprovació de la despesa per la realització del curs “Aula d’Extensió 
universitària” impartit per la Universitat Rovira i Virgili adreçada a la gent gran. 
per import total de 1.501,19 €. 
 
 
3/. PRÈVIA LA SEVA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS 
SEGÜENTS ACORDS: 
 
A proposta de la regidora delegada de Benestar Social 
 
5/ Aprovació del conveni a subscriure per subvenció nominativa d’acord amb el 
pressupost de 2015, amb l’Associació Mans Unides per a recaptar fons 
destinats al projecte de millora de la producció agrícola i recuperació de 
productes i aliments autòctons a la zona oriental de Guatemala amb 
l’atorgament d’una subvenció nominativa de 300,00 €. 
 
 
A proposta del regidor delega d’Esports 
 
6/ Aprovar la col·laboració de l’Ajuntament de Riudoms en els programes que 
porta a terme el Consell Esportiu del Baix Camp: Jocs esportius escolars del 
Baix Camp, Esport + Baix Camp, Natació a la Comarca, Trobades de primària i 
secundària i Promoció poliesportiva... en els quals participen centres i 
col·lectius del municipi de Riudoms per al curs 2015/2016. mitjançant una 
assignació de 1.000,00 €. 
 
 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les divuit hores i 
cinquanta-un minuts de la tarda. 
 
 

 


