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EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 13 DE MARÇ DE 2017

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les divuit
hores i trenta minuts de la tarda del dia tretze de març de l’any dos mil disset,
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, Sra. Maria Cros Torrents i Sr. Jordi Domingo Ferré.

Dóna fe de l’acte la secretària, la Sra. Carmen Alcoverro Beltrán

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 ordinari el dia 6 de març de 2017. 

2/.  PRÈVIA A LA SEVA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME

A proposta del regidor delegat d’Urbanisme

1/ Exp. 99/2017
Aprovar inicialment,  si  s’escau, el «Projecte bàsic i  executiu de millora dels
serveis i la pavimentació del carrer Major de Riudoms» amb un pressupost de
246.797,85 euros  més  l'IVA,  al  tipus  del  21%,  que  suposa  un  pressupost
d'execució  per  contracte  de  298.625,40  €  i  sometre  el  projecte  aprovat  a
informació  pública  per  un  termini  de  trenta  dies  hàbils,  mitjançant  anunci  a
inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el tauler d’anuncis
de la corporació i en la seu electrònica de l’Ajuntament de Riudoms, perquè els
interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin oportunes. 

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA

A proposta del regidor delegat d’hisenda

2/ Acceptar el contingut de les Bases reguladores del Pla d’Acció Municipal de
l’anualitat 2017, de la Diputació de Tarragona, publicades al BOP de Tarragona
núm.  24,  de  data  3  de  febrer  de  2017  i  acollir-se  a  la  convocatòria  de
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subvencions del Pla d’Acció Municipal, anualitat 2017, publicada al BOP núm.
34, de data 17 de febrer de 2017, pel que fa al programa d’inversions, per a
l’execució  del  «Projecte  bàsic  i  executiu  de  millora  dels  serveis  i  la
pavimentació del carrer Major de Riudoms», amb un pressupost d’execució per
contracte de 298.625,40€.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES

A proposta de la regidora delegada de festes 

3/ Adjudicar, mitjançant contracte menor de serveis, la realització del castell de
focs previst pel dia 26 de novembre dins els actes festius de les «Festes del
Beat» a Pirotècnia Tomàs, SL per import de 4.297,52 € (IVA no inclòs) atès que
es tracta de l’oferta més econòmica dels pressupostos presentats.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dinou hores de
la tarda.
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