
165-SECRE/2016

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA   14 DE NOVEMBRE   DE 2016  

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les disset
hores i quaranta-cinc minuts de la tarda del dia catorze de novembre de l’any
dos  mil  setze,  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/. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

El senyor alcalde declara obert l’acte i per disposar tots els regidors membres
de la Junta de Govern Local de l’acta del 3 de novembre de 2016, se n’omet la
lectura, 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 extraordinari i urgent el dia 3 de novembre de 2016. 

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 núm. 00030/2016
per un import de 129.542,64 € i que han estat autoritzades i conformades pels
regidors - delegats de cada àrea o servei i d’acord amb l’informe de fiscalització
de data 14 de novembre de 2016. 

2/  Aprovar  la  despesa  i  pagament  de  la  relació  de  documents  comptables
00029/2016  per  un  import  de  93,26  €  i  que  han  estat  autoritzades  i
conformades pels  regidors  -  delegats  de  cada àrea o  servei  i  d’acord  amb
l’informe de fiscalització de data 14 de novembre de 2016.
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3/  Aprovar  el  contracte  i  o  servei  de  subministrament  mitjançant  contracte
menor, per cadascuna de les diferents activitats que es portaran a terme durant
les Festes de Nadal 2016, activitats que pugen un total de 1.968,00 € (IVA no
inclòs).

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS

A petició del regidor delegat d’Urbanisme

4/ Sol·licitud de modificació de la llicència urbanística d’obres d’obertura d’una
rasa per a la instal·lació d’una canonada de conducció de l’aigua sobrant fins la
riera de Maspujols per part de la Comunitat de Regants de la Mina de Sant
Vicenç de Paül (exp. 86/2016)

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les vint-i-una hores
i quaranta-cinc minuts del vespre

5/  Sol·licitud per part de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes,
de  llicència  urbanística  d’obres  per  a  la  renovació  de  part  de  la  xarxa  de
distribució d’aigua per a reg que afecta un tram d’una longitud aproximada de
200 m del  Camí de Castellvell  al  límit  amb el  terme municipal  de Reus,  al
considerar-les obres de manteniment i millora d’una instal·lació ja existent i la
construcció  d’una caseta  de control  per  reg  que contenen les  instal·lacions
hidràuliques, elèctriques i l’automatització de mides 3x4,50 m i una alçada de
2,50 m.

6/  Aprovació prèvia del projecte d’actuació específica per a la construcció de
dos  magatzems  auxiliars  per  a  l'ampliació  de  la  seva  activitat  d'incineració
d'animals  i  implantació  d'una  activitat  d'emmagatzematge  temporal  de
transferència de residus veterinaris, al polígon 9, parcel·la 3, a petició del Jardí
Mortuori Baix Camp, SL. 

7/ Edificacions i Reparacions Tarraco, SL, sol·licita la devolució de la garantia
definitiva  dipositada  amb  motiu  de  l’adjudicació  del  contracte  de  les  obres
d’ampliació  i  reforma  dels  vestidors  municipals  existents  per  al  Complex
Esportiu  de  Tarragona  a  Riudoms,  constituïda  mitjançant  aval  bancari  per
import de 15.000 €.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT

A petició de la regidora delegada d’Ensenyament

8/ Aprovar que la Llar d’Infants Municipal s’adhereixi al sistema d'Educainfantil
ofert per l’empresa CHÈQUE DÉJENEUR ESPAÑA, S.A., per tal que aquells
pares/mares als quals la seva empresa els hi subvenciona el pagament de la
Llar d’Infants es puguin beneficiar d’aquest servei.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les divuit hores i
quaranta-cinc minuts del vespre
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