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SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA   23 DE GENER DE 2017  

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 vint-i-tres de gener 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/. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

El senyor alcalde declara obert l’acte i per disposar tots els regidors membres
de la Junta de Govern Local de l’acta de la sessió del dia 9 de gener de 2017,
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 ordinari el dia 9 de gener de 2017. 

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/ Desestimar la sol·licitud de compensar les factures de la companyia Endesa
que  contenen  els  «drets  de  contractació»  per  la  nova  contractació  del
comptador d’electricitat del  magatzem, arrendat a l'Ajuntament de Riudoms,
atès que és la part arrendadora la responsable d’aquesta contractació d’acord
amb la clàusula vuitena del contracte d’arrendament formalitzat el dia 11 de
novembre del 2014 i desestimar la petició d’abonar la factura d’Endesa, de data
24 de juny del 2016, (Núm. factura PMM601N051624) per import de 220,30 €,
tot i fent constar que la part arrendadora haurà d’emetre la factura corresponent
al període que indica aquesta, pel que fa al consum d’electricitat, en la forma
pactada en el contracte, excloent els drets per la nova contractació.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS

A proposta del regidor delegat d’urbanisme, obres i activitats.
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2/ Exp. 197/2016
Sol·licitud  de  llicència  urbanística  d’obres  per  a  la  construcció  d’un  edifici
plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis format de local
sense ús i dos habitatges.

3/ Exp. 206/2016
Sol·licitud de llicència urbanística per al desmuntatge i enderroc de maquinària i
estructura metàl·lica auxiliar, a l’interior d’una nau industrial existent per part
d’Europe Vegetable Oils, SL.

4/  Exp. 176/2016
Al·legacions presentades  en  representació  de  la  Comunitat  de  Regants  del
Pantà de Riudecanyes, a la tramitació de llicència urbanística per a unes obres
de renovació de part de la xarxa de distribució d’aigua per a reg.

5/ Declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació per a la segregació
en 2 lots de la finca registral 4532.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA

A proposta del regidor delegat de Cultura

6/ Aprovació de la proposta de pressupost per activitats de foment de lectura de
la Biblioteca Pública Municipal Antoni Gaudí per a l'any 2017 corresponents a
L’Hora del conte i el Club de Lectura infantil.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT  

A proposta de la regidora delegada d’Ensenyament

7/ Adjudicar  a  l’empresa  Abril  Import  el  subministrament  de  material  pel
menjador escolar de les escoles Cavaller Arnau i Beat Bonaventura, mitjançant
contracte menor de subministrament per import de 3.190,00 €, IVA no inclòs.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS

A proposta del regidor delegat de Serveis Públics

8/  Adjudicar, mitjançant contracte menor de subministrament, a l’empresa Art
Floral Vallribera pel subministrament de 800 torretes, 600 de les quals han de
tenir torreta i plat i 200 estarien plantades sobres les torretes que ja disposa
l’Ajuntament, amb dues plantes de Begonia Boliviensis cadascuna per import
de 3.130,00 € (IVA no inclòs).

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