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EXTRACTE 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2015 

 
 
Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les disset 
hores i vuit minuts de la tarda del dia tretze de juliol 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, Sr. Carles Garcia Jardí, 
Sra. Maria Cros Torrents i Sr. Jordi Domingo Ferré. 
 
Dóna fe de l’acte la secretària accidental Sra. Sílvia Font Ferraté. 
 
El senyor alcalde declara obert l’acte. 
 
 
1/. DESPATX OFICIAL 
 
A) Es dóna compte de l’ajut econòmic, concedit per la Diputació de Tarragona, 
per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de 
bany (platges i piscines). Convocatòria 2014. L’import concedit és de 7.002,39 
€. 
 
B) Es dóna compte de l’ajut econòmic, concedit per la Diputació de Tarragona, 
per actuacions de protecció de la salut pública per la reducció de la proliferació 
d’animals peridomèstics i control de plagues. Convocatòria 2014. L’import de 
les actuacions és el següent: 
 

- Control de plagues: mosquit tigre i/o mosca negra. L’import concedit és 
de 4.548,82 €. 

- Reducció d’animals peridomèstics i/o domèstics. L’import concedit és de  
6.736,80 €. 

 
C) Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Tarragona, d’acceptació de la justificació de la subvenció concedida dins el 
PAM 2014, per a les obres d’adequació de la planta baixa del Casal Riudomenc 
per a Llar de Jubilats. L’import concedit és de 13.873,66 €. 
 
D) Es dóna compte de l’ajut econòmic, concedit per la Diputació de Tarragona, 
per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de 
l’aigua de consum humà. Convocatòria 2015, de la qual el detall de les 
actuacions és el següent: 
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Inversió: Adquisició d’aparells i accions de millora. L’import de l’ajut concedit és 
de 3.796,47 €. 
Manteniment: Controls de la qualitat de l’aigua i altres despeses. L’import de 
l’ajut concedit és de 2.814,00 €. 
 
E) Es dóna compte de l’ajut econòmic, concedit per la Diputació de Tarragona, 
per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i 
espècies invasores en espais urbans i periurbans. Convocatòria 2015, de la 
qual el detall de les actuacions és el següent: 
 

- Control de plagues: mosquit tigre i/o mosca negra. L’import concedit és 
de 6.125,60 €. 

- Reducció d’animals peridomèstics. L’import concedit és de 6.125,60 €. 
 
F) Es dóna compte de l’ajut econòmic, concedit per la Diputació de Tarragona, 
per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de 
bany (platges i piscines). Convocatòria 2015. L’import de l’ajut concedit és de 
7.702,40 €. 
 
G) Es dóna compte de la desestimació de la sol·licitud corresponent a la 
convocatòria de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal 2015, 
1a selecció atès que no s’ajustava a les bases específiques reguladores de la 
convocatòria, d’acord amb la clàusula: 2.1.C.../... no es poden incloure les 
despeses corrents habituals reiterades necessàries per al funcionament 
ordinari dels serveis. 
 
 
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 19 de maig de 2015.  
 
 
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 les Bases del concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball 
de conserge, mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari, adscrit a 
l’Escola Cavaller Arnau.  
 



53-SECRE/2015 

15000838\GEXP_SECRE  Ref. JGL 12/15 

 
2/ Aprovar la continuïtat en donar suport al servei i obtenció del Document 
Nacional d’Identitat previst pels dies 14 i 16 d’octubre de 2015 que es portarà a 
terme a les dependències de la Guàrdia Municipal. 
 
3/ Aprovar el padró d’aigua, brossa i clavegueram corresponent al 2n trimestre 
de 2015, segons el següent detall: 
 

Codi Concepte Import 

800 Taxa subministrament d’aigua 130.435,98 € 

560 Taxa gestió de residus 96.411,00 € 

562 Taxa residus + clavegueram 2.232,15 € 

 TOTAL 229.079,13 € 

 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT 
 
A proposta de la regidora delegada d’Ensenyament 
 
4/ Aprovar la pròrroga de l’Addenda del conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Riudoms per al projecte Aula 
Oberta d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’Educació Secundària 
del municipi en el marc dels programes de diversificació curricular, cursos 
2015-2016 i 2016-2017. 
 

5/ Aprovació de la despesa que puja 1.050,00 € (exempts d’IVA) per la 
realització d’un curs de formació per l’equip docent de la Llar d’Infants “El 
quotidià a la llar d’infants. Temps, espais i relacions”, impartit per l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I 
CIRCULACIÓ 
 
A proposta del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Circulació 
 
6/ Autoritzar la substitució del vehicle adscrit a la llicència municipal de taxi 
número 3 sol·licitada pel seu titular concedida per acord de la Junta de Govern 
Local del dia 10 de setembre de 2009, per a la prestació del servei públic de 
transport de viatgers en la modalitat de taxi, amb un vehicle amb capacitat de 
cinc places, inclòs el conductor. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES 
 
A proposta de la regidora de Festes 
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7/ Aprovar les despeses relatives a la Festa Major de Sant Jaume 2015 -  Ulé 
Barraques per l’any 2015 que pugen un total de 19.144,80 € i l’adjudicació d’un 
contracte menor de serveis a l’empresa Maxa Produccions per la prestació del 
servei de DJ’s de la Festa Eivissenca que es portarà a terme el 17 de juliol de 
2015. 
 
 
4/. PRÈVIA LA SEVA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL 
SEGÜENT ACORD; 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A proposta de la regidoria de Serveis Públics 
 
8/ Contractació amb una empresa especialitzada per la reparació amb urgència 
del tram de mina que hi ha entre el pou de bombeig, situat a l’Estació 
Depuradora d’Aigua Potable i el dipòsit vell de Sant Antoni atès que s’ha 
obturat per un ensorrament amb un cost de 78,65 €/hora IVA inclòs. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les divuit hores i 
cinquanta minuts de la tarda. 
 
 
 
 
 

 


