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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015 

 
ASSISTENTS: 
 

ASSISTENTS: 
 
ALCALDE: 
Josep M. Cruset Domènech, de 
Convergència i Unió 
 
REGIDORS: 
Per Convergència Democràtica 
de Catalunya: 
Xavier Gallego Seuba 
Verònica Torres Ferrant 
Jordi Domingo Ferré 
Carles Garcia Jardí 
Montserrat Corts Vilaltella 
Sergi Pedret Llauradó 
Mireia Massó Ametller 
 
Per Candidatura Unitat Popular: 
Pere Campíñez Salas 
Roser Torres Sanz 
 
Per ERC/AVANCEM/ 
Acord Municipal:  
Marcel·lí Garriga Masdeu 
 
Secretària-Interventora: 
Marta Cuesta García 

 
       Ref.  PLE  09/15 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial 
de la vila de Riudoms, essent les vint hores i 
dos minuts del vespre del dia vint-i-nou 
d’octubre de l’any dos mil quinze, sota la 
presidència del Sr. Alcalde, Sr. Josep M. 
Cruset Domènech, es reuneixen els senyors 
que s'esmenten al marge, assistits de la 
Secretària-Interventora, per a celebrar la 
sessió ordinària convocada pel dia d'avui en 
primera convocatòria. Els Srs. Maria Cros 
Torrents i Jordi Ortiz Boria excusen la seva 
assistència. 
 
Obert l'acte per la presidència, es passen a 
tractar els assumptes relacionats a l'ordre del 
dia de la sessió, adoptant-se els següents 
acords: 
 

 
 
1/. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS QUE VAN TENIR LLOC ELS DIES 31 D’AGOST I 3 DE SETEMBRE 
DE 2015. 
 
Per disposar tots els presents d’una fotocòpia de les actes de les sessions anteriors 
que van tenir lloc el dia 31 d’agost i 3 de setembre de 2015, se n’omet la lectura i 
s’aprova el seu contingut per unanimitat dels presents. 
 
 
2/. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA I 
PER LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT DE LA FIRA DE L’AVELLANA, DES DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA 
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En compliment d’allò que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,  
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la 
presidència del Patronat de la Fira de l’Avellana des de la última sessió plenària, 
que va ser la de caràcter ordinari del dia 3 de setembre de 2015, les quals es 
detallen a continuació: 
 
 

DECRET DATA ESTRACTE 

2015_09_07-01 07/09/2015 Resolució de l'Alcaldia d’assumptes de personal. 

2015_09_07-02 07/09/2015 Resolució de compensació del deute pendent. 

2015_09_07-03 07/09/2015 Decret d'autorització de celebració de matrimoni civil 

2015_09_08-02 08/09/2015  Decret d’alcaldia de convocatòria de Junta de Govern Local 

2015_09_08-03 08/09/2015 Decret d'aprovació de les línies fonamentals del pressupost. 

2015_09_08-04 08/09/2015 Decret de l'Alcaldia referent a l'inici de l'activitat del menjador escolar de les escoles Beat 

2015_09_09-01 09/09/2015 
Decret d’aprovació memòria de l’activitat extraordinària “SARDINADA POPULAR” 
 

2015_09_10-01 10/09/2015 Resolució relativa a la derivació de deute pendent en concepte de rebuts d'aigua i brossa 

2015_09_10-02 10/09/2015 Resolució d'alcaldia de concessió de llicència urbanística d'obres   

2015_09_14-01 14/09/2015 Decret de l’Alcaldia d’ocupació via pública  

2015_09_14-02 14/09/2015 Decret de l’Alcaldia,  ocupació via pública 

2015_09_14-03 14/09/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_09_14-04 14/09/2015 Resolució d'alcaldia de concessió de llicència urbanística d'obres 

2015_09_16-01 16/09/2015 Decret d’aprovació relació  de factures nº 3/2015 

2015_09_16-02 16/09/2015 Resolució d'alcaldia de concessió de llicència urbanística d'obres 

2015_09_16-03 16/09/2015 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil  

2015_09_17-01 17/09/2015 Decret concessió targeta d'aparcament per a persones amb disminució 

2015_09_17-02 17/09/2015 Resolució d'alcaldia de concessió de llicència urbanística d'obres 

2015_09_17-03 17/09/2015 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil  

2015_09_18-01 18/09/2015 Resolució d'alcaldia de conformitat  d’obres en règim de comunicació d'obra  

2015_09_21-01 21/09/2015 Resolució de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_09_21-02 21/09/2015 Resolució de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_09_21-03 21/09/2015 Resolució de contractació advocat per defensa en recurs ordinari 201/2015 

2015_09_22-01 22/09/2015 Decret alcaldia de nomenament tinent d'alcalde en absència de l’alcalde 

2015_09_22-02 22/09/2015 Decret d’Alcaldia de contracte menor de serveis concert  Beat  

2015_09_22-03 22/09/2015 Decret d’Alcaldia d’Inscripció  d’una parella estable 

2015_09_23-01 23/09/2015 Decret d’Alcaldia de convocatòria de Junta de Govern Local 28.9.2015 

2015_09_23-02 23/09/2015 Resolució d'aprovació de la relació núm. 3/2015 de liquidacions de plusvàlues. 

2015_09_23-03 23/09/2015 Resolució d'alcaldia que aprova la devolució de les fiances d'obres 

re2015_09_24-
01 24/09/2015 Resolució de concessió de bonificació  preu assistència a la llar d'infants  

2015_09_24-02 24/09/2015 Resolució de concessió bonificació del preu d'assistència en horari bàsic a la llar 

2015_09_24-03 24/09/2015 Resolució de concessió bonificació del preu d'assistència a la llar d'infants 

2015_09_25-01 25/09/2015 Decret d’Alcaldia d’assumptes de personal. 

2015_09_29-01 29/09/2015 Decret d’Alcaldia d’autorització ús privatiu temporal ocupació  
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2015_09_29-02 29/09/2015 Resolució que modifica d'ofici, pel 3r trimestre de 2015, del titular erroni del servei 

2015_09_29-03 29/09/2015 Resolució que modifica d'ofici, pel 3r trimestre de 2015, del titular erroni del servei  

2015_09_29-04 29/09/2015 Resolució que modifica d'ofici, pel 3r trimestre de 2015, del titular erroni del servei 

2015_09_29-05 29/09/2015 Resolució que modifica d'ofici, pel 3r trimestre de 2015, del titular erroni del servei 

2015_09_29-06 29/09/2015 Resolució que aprova la liquidació d’una visita d'inspecció activitat 

2015_09_29-07 29/09/2015 Resolució que aprova la liquidació d’una visita d'inspecció activitat 

2015_09_29-08 29/09/2015 Resolució de derivació de deute pendent en concepte de rebuts d'aigua i brossa 

2015_09_29-09 29/09/2015 Decret de sol·licitud de subvenció de caràcter excepcional a la Diputació de Tarragona 

2015_09_29-10 29/09/2015 Resolució d’aprovació de factures despeses d'electricitat de l'EDAR 

2015_09_30-01 30/09/2015 Resolució d’Alcaldia que dóna conformitat d’obres en règim de comunicació  

2015_09_30-02 30/09/2015 Resolució d'Alcaldia que dóna conformitat d’obres en règim de comunicació 

2015_09_30-03 30/09/2015 Decret d’Alcaldia d’admissió a tràmit d’una reclamació patrimonial per danys 

2015_09_30-04 30/09/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat d’obres en règim de comunicació 

2015_10_02-01 02/10/2015 Resolució de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_05-01 05/10/2015 Resolució aprovant devolució de l'import ingressat en concepte quota material llar 

2015_10_05-02 05/10/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_05-03 05/10/2015 Resolució de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_05-04 05/10/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_06-01 06/10/2015 Decret d'Alcaldia de concessió de llicència  tinença i/o conducció animals 

2015_10_06-02 06/10/2015 

Decret d’admissió a tràmit d’una reclamació patrimonial 

2015_10_06-03 06/10/2015 Resolució que modifica d'ofici, pel 4t trimestre de 2015, del titular erroni del servei 

2015_10_07-01 07/10/2015 Decret d’Alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern Local 13.10.2015 

2015_10_07-02 07/10/2015 Decret de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_07-03 07/10/2015 Decret de l’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_07-04 07/10/2015 Decret d'autorització de celebració del matrimoni civil  

2015_10_07-05 07/10/2015 Decret d’Alcaldia d’ocupació de via pública  

2015_10_08-01 08/10/2015 Resolució que modifica d'ofici, pel 4t trimestre de 2015, del titular erroni del servei 

2015_10_08-02 08/10/2015 Decret d’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_08-03 08/10/2015 Decret d'Alcaldia de concessió de llicència d'ocupació temporal  

2015_10_09-01 09/10/2015 Resolució d’Alcaldia de derivació de deute pendent 

2015_10_09-02 09/10/2015 Decret d’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_09-03 09/10/2015 Decret d’Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_13-01 13/10/2015 Resolució d’Alcaldia d'ampliació del termini de fraccionament d’un deute en 24 mesos 

2015_10_13-02 13/10/2015 Resolució d'Alcaldia que dóna conformitat d’obres en règim de comunicació 

2015_10_13-03 13/10/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat d’obres en règim de comunicació  

2015_10_13-04 13/10/2015 Resolució d'alcaldia que dóna conformitat d’obres en règim de comunicació 

2015_10_13-05 13/10/2015 Resolució d’Alcaldia de concessió de targeta d’aparcament individual per persones amb disminució 

2015_10_13-06 13/10/2015 Decret d'Alcaldia de concessió de llicència per a la tinença d’animals 

2015_10_13-07 13/10/2015 Resolució d’Alcaldia inici expedient concertació operació endeutament a llarg termini 

2015_10_13-08 13/10/2015 
 
Decret d’alcaldia d'altes, baixes i modificacions del Padró de Guals i Vorades exercici 2015 

2015_10_15-02 15/10/2015 Decret d’inici d’expedient d’imposició d’ordre d‘execució pel compliment dels deures legals  
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2015_10_15-03 15/10/2015 Resolució d'alcaldia d’aprovació de devolució de fiances d'obres 

2015_10_15-04 15/10/2015 Resolució d’Alcaldia d'autorització  per ocupació de la via pública 

2015_10_15-05 15/10/2015 Decret d'incoació de l'expedient de modificació de diferents ordenances fiscals i derogació   

2015_10_16-01 16/10/2015 Decret d'alcaldia d'ocupació de la via pública 

2015_10_16-02 16/10/2015 Decret d’Alcaldia d’aprovació liquidació pressupost exercici de 2014 

2015_10_19-01 19/10/2015 Decret de delegació de les funcions de l'Alcaldia a favor de Tinents d'alcalde durant l'absència 

2015_10_20-01 20/10/2015 Decret de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_20-02 20/10/2015 Decret de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_20-03 20/10/2015 Decret d’aprovació d'esmena d'un error material del Decret de l'Alcaldia núm. 2015_06_29-02 

2015_10_21-01 21/10/2015 Decret de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_22-01 22/10/2015 Decret d’Alcaldia sobre revocació del Decret de l’alcaldia de 25/06/2015 de llicències activitats 

2015_10_22-02 22/10/2015 Resolució d’aprovació factures de repercussió de despeses electricitat de l'EDAR 

2015_10_22-03 22/10/2015 Decret d’Alcaldia d’adjudicació ball Sant Sebastià gener 2016 

2015_10_22-04 22/10/2015 Resolució concedint bonificació  preu d'assistència a la llar d'infants municipal 

2015_10_22-05 22/10/2015 Decret de l'Alcaldia de convocatòria de la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació 

2015_10_23-01 23/10/2015 Decret d’Alcaldia de convocatòria de la Junta de Govern Local 23/10/2015 

2015_10_26-01 26/10/2015 Decret de l’Alcaldia d’ocupació de la via pública  

2015_10_28-01 28/10/2015 Decret de delegació de la representació i vol en l'assemblea general de Localret  

2015_10_28-02 28/10/2015 Decret de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_28-03 28/10/2015 Resolució d’acceptació de sol·licituds de bonificació de preu públic  

2015_10_28-04 28/10/2015 Decret d'aprovació canvi denominació grup mpal "Convergència Democràtica de Catalunya” 

2015_10_29-01 29/10/2015 Decret de l'Alcaldia d’assumptes de personal 

2015_10_29-02 29/10/2015 Decret de l'Alcaldia de reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells electorals  

2015_10_29-03 29/10/2015 Decret d'Alcaldia de denegació d’instal·lació d’un circ 

2015_11_02-01 02/11/2015 Resolució d'aprovació de la relació núm. 4/2015 de liquidacions de plusvàlues 

2015_11_02-02 02/11/2015 Resolució de devolució de l'import de la matrícula de l'Escola de Música del curs 2015-2016 

2015_11_03-01 03/11/2015 Decret de l'Alcaldia de convocatòria del Ple ordinari del dia 5 de novembre de 2015 

2015_11_03-02 03/11/2015 Decret de l’Alcaldia Festa de l'oli Nou 15.11.15 

2015_11_04-01 04/11/2015 Resolució concedint la bonificació  del preu d'assistència a la llar d'infants municipal 

2015_11_04-02 04/11/2015 Decret d’Alcaldia de convocatòria de Junta de Govern Local 9.11.2015 

2015_11_04-03 04/11/2015 Decret de l'alcaldia de comunicació de  la modificació d’obres 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
3/. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESMENA D’UN ERROR MATERIAL DE 
L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 7 DE JULIOL DE 2015, DE 
DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DELS 
CÀRRECS ELECTES 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 22 d’octubre de 2015, el Ple de l’Ajuntament 
acorda, per unanimitat, això que segueix: 
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Primer.- Aprovar l’esmena de l’error material consistent en l’omissió d’una columna 
corresponent al percentatge de dedicació parcial, en el quadre del règim i 
retribucions dels càrrecs electes. 
 
Segon.- Aprovar la inclusió d’una columna, no impresa per una errada material, en 
el quadre del règim i retribucions dels càrrecs electes segons el règim de 
delegacions, on s’indica que el percentatge de dedicació dels regidors que 
corresponent a 40 hores setmanals en dedicació exclusiva, li correspon 20 hores 
setmanals a dedicació parcial del 50%, quedant de la manera següent: 
 

Regidor 
Càrrec 

 que ostenta  
Delegacions Règim de dedicació 

Percentatge 
 de 

 dedicació parcial 

Retribució mensual 
bruta (14 pagues)  

Josep M. Cruset Domènech Alcalde Alcalde règim d’assistències No aplicable Assistències 

Xavier Gallego Seuba Regidor 
1r tinent d'alcalde 

règim d’assistències 
No aplicable 

Assistències 

Verònica Torres Ferrant Regidora 5a tinent d'alcalde 20 hores setmanals 50% 950 euros bruts  

Maria Cros Torrents    Regidora 3r tinent d'alcalde règim d’assistències No aplicable Assistències 

Jordi Domingo Ferré   Regidor 4t  tinent d'alcalde règim d’assistències No aplicable Assistències 

Carles Garcia Jardí Regidor 
2n tinent d'alcalde 

20 hores setmanals 
50% 

950 euros bruts  

Montse Corts Vilaltella Regidora 
Regidora delegada 

20 hores setmanals 
50% 

950 euros bruts  

Sergi Pedret Llauradó Regidor Regidor delegada 20 hores setmanals 50% 950 euros bruts  

Mireia Massó Ametller Regidora 
Regidora delegada 

20 hores setmanals 

50% 

950 euros bruts  

Pere Campíñez Salas Regidor Sense delegacions règim d’assistències No aplicable Assistències 

Roser Torres Sanz Regidora Sense delegacions règim d’assistències No aplicable Assistències 

Jordi Ortiz Boria Regidor Sense delegacions règim d’assistències No aplicable Assistències 

Marcel·lí Garriga Masdeu Regidor Sense delegacions règim d’assistències No aplicable Assistències 

 
 
Tercer.- Ordenar la publicació del contingut d’aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província, la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
 
4/. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2015_10_20-03 
D’APROVACIÓ DE L’ESMENA D’UN ERROR MATERIAL EN EL DECRET DE 
L’ALCALDIA NÚM. 2015_06_29-02 DE NOMENAMENT DELS ÒRGANS 
NECESSARIS PER AL FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT PÚBLICA 
EMPRESARIAL RIUDOMS GESTIÓ 
 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de l’Alcaldia núm. 2015_10_20-
03, de data 20 d’octubre de 2015, d’aprovació de l’esmena d’un error material del 
Decret de l’Alcaldia núm. 2015_06_29-02 de nomenament dels òrgans necessaris 
per al funcionament de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió, el text literal 
del qual és el següent: 
 
 
“Per Decret de l’Alcaldia núm. 2015_06_29-02 de data 29 de juny de 2015 es van designar 
els membres dels òrgans necessaris per al funcionament de l’Entitat Pública Empresarial 
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Riudoms Gestió. D’entre els membres es designava el Sr. Jordi Ortiz Boria, per formar part 
del Consell Assessor de l’esmentada entitat pública. 
 
En data 23 de setembre de 2015, el Sr. Jordi Ortiz Boria, en representació del grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya/Avancem Espai Socialista/Acord Municipal, 
ha presentat un escrit on posa de manifest que cal modificar el membre designat, en 
representació del seu grup municipal, per formar part del Consell Assessor de l’Entitat 
Pública Empresarial Riudoms Gestió, atès que el membre que hi ha de constar és el  Sr. 
Marcel·lí Garriga Masdeu, tal com estava indicat en la instància que van presentar, en data 
26 de juny de 2015, on proposaven la designació de membres de la nova corporació. 
 
De conformitat amb l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que estableix que les 
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Atès que es tracta d’una errada material en transcriure en el Decret un nom que no 
correspon amb el proposat, cal efectuar la modificació en el sentit que  el Sr. Marcel·lí 
Garriga Masdeu és el membre designat per formar part del Consell Assessor de l’Entitat 
Pública Empresarial Riudoms Gestió. 
  
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 5 i següents dels Estatuts de l’Entitat Pública 
Empresarial Riudoms Gestió, HE RESOLT: 
  
Primer.- Aprovar l’esmena del nom del membre del Consell Assessor de l’Entitat Pública 
Empresarial Riudoms Gestió que consta en el Decret de l’Alcaldia núm. 2015_06_29-02 de 
data 29 de juny de 2015, com a designat pel grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya/Avancem Espai Socialista/Acord Municipal, el Sr. Jordi Ortiz Boria, i substituir-lo 
pel Sr. Marcel·lí Garriga Masdeu, atès que es va produir un error material en la transcripció 
del nom en el Decret. De manera que: 
 
- El Sr. Marcel·lí Garriga Masdeu és el membre designat pel grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya/Avancem Espai Socialista/Acord Municipal, per formar part del 
Consell Assessor de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió. 
 
Segon.- Ordenar la publicació d’aquesta Resolució d’Alcaldia en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple municipal en la propera sessió que se 
celebri, sense perjudici de la notificació personal al designat”. 

 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
5/. APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL RÈGIM ESPECIAL DE 
REINTEGRAMENT DELS SALDOS DEUTORS A CÀRREC DE L’ENTITAT 
LOCAL EN LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE 
L’ESTAT DE L’ANY 2013 
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De conformitat amb allò que disposa la Disposició addicional desena del Reial 
Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de 
les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, i vista la 
proposta de l’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2015, i el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa d’Hisenda i Governació del dia 26 d’octubre de 2015, el Ple de 
l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix:  
 
Primer.- Sol·licitar el fraccionament de la liquidació per la participació en tributs de 
l’Estat corresponent a l’any 2013 i amb valor 133.032,77 euros; establint-se un 
període de reintegrament de 10 anys, de conformitat amb el Reial Decret-Llei 
17/2014, de 26 de desembre. 
 
Segon.- Trametre aquest acord a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i 
Local, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
 
6/. APROVAR, SI ESCAU, LA DELEGACIÓ A BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS DE 
LES FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ, EN PERÍODE EXECUTIU, 
D’ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EN LA MODALITAT DE COSTES 
JUDICIALS 
 
Vist l’informe de secretaria intervenció de data 16 de setembre de 2015 i la proposta 
del regidor d’Hisenda de la mateixa data, i el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa d’Hisenda i Governació del dia 26 d’octubre de 2015, el Ple de 
l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció dels Srs. Pere Campiñez, Roser Torres i 
Marcel·lí Garriga, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, 
Jordi Domingo, Carles Garcia, Montserrat Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó i 
l’Alcalde-President, això que segueix: 
 
Primer.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les 
funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals 
pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà 
dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, 
segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb 
l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i 
article 7 del TRLRHL. 
 

-Delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu d’altres 
ingressos de dret públic en la modalitat de Costes judicials. 

 
Segon.- Aprovar, i incorporar l’acord del punt primer a l’Annex 1 del conveni 
regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les 
delegacions conferides. 
 
Tercer.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de 
desembre de 2019, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de 
quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions 
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acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb 
una antelació mínima de tres mesos. 
 
Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el 
present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el 
pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de 
les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos.. 
 
Cinquè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa 
interna dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats 
d’autoorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  per la 
seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 
 
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Riudoms per la formalització 
d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del 
present acord. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les vint hores i  dinou 
minuts del vespre del dia i en el lloc indicats al començament, de la qual s’estén 
aquesta acta, que signa l’alcalde, amb mi, la secretària interventora, que certifico. 
 
 L'Alcalde,                                                   La secretària interventora, 
 
 
 
 
 
 
     Josep M. Cruset Domènech       Marta Cuesta García 
 


