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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  

DEL DIA 7 DE JULIOL DE 2015 
 

ASSISTENTS: 
 
ALCALDE: 
Josep M. Cruset Domènech, de 
Convergència i Unió 
 
REGIDORS: 
Per Convergència i Unió: 
Xavier Gallego Seuba 
Verònica Torres Ferrant 
Maria Cros Torrents 
Carles Garcia Jardí 
Montse Corts Vilaltella 
Sergi Pedret Llauradó 
Mireia Massó Ametller 
 
Per Candidatura Unitat Popular/ 
Poble actiu: 
Pere Campíñez Salas 
 
Per ERC/AVANCEM/ 
Acord Municipal:  
Jordi Ortiz Boria  
Marcel·lí Garriga Masdeu 
 
Secretària-Interventora: 
Marta Cuesta García 

 
       Ref.  PLE  06/15 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial 
de la vila de Riudoms, essent les divuit hores i 
trenta minuts de la tarda del dia set de juliol 
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 extraordinària convocada pel dia d'avui 
en primera convocatòria. Els Srs. Jordi 
Domingo Ferré i Roser Torres Sanz 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/. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENTS I 
DELEGACIONS DE L’ALCALDIA A FAVOR DE REGIDORS 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució 2015_06-23-01 dictada per 
l’Alcaldia en data 23 de juny de 2015, en relació amb la delegació de competències 
a favor de regidors i la creació de regidories corresponents a la corporació municipal 
2015-2019. 
 
 
“L'article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim local de Catalunya, disposa que l'Alcalde pot delegar l'exercici de les seves 
atribucions, excepte les de l'article 53.3, en els membres de la Comissió de Govern i a favor de 
qualsevol altre regidor, encara que no pertanyi a aquesta. 
 
L'acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es 
deleguen i les condicions concretes del seu exercici. 
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Totes les delegacions que s'efectuïn seran realitzades mitjançant decret de l'Alcaldia i se'n donarà 
compte al Ple, sense perjudici de la preceptiva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Així doncs, vista l'actual organització dels serveis municipals i en ús de les facultats que m'atorga la 
normativa vigent, dicto la següent resolució: 
 
PRIMER.- Efectuar delegacions de les competències de l'Alcaldia a favor dels regidors membres de 
la Junta de Govern Local i dels altres regidors que s'esmentaran més endavant. 
 
Les delegacions que s'efectuen tenen caràcter de genèriques pel que fa a l'àrea o àrees delegades. 
L'àmbit de la delegació inclou la facultat de dirigir i gestionar els serveis corresponents, formulant 
propostes de resolució. La delegació d'atribucions de l'Alcalde tindrà efectes a partir del dia següent 
de la firma d'aquest decret. 
 
Les àrees delegades s'efectuen a favor dels següents regidors: 
 
1) REGIDOR DELEGAT DE LES ÀREES HISENDA, CULTURA, CASAL RIUDOMENC, 

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA:  Jordi Domingo Ferré 
 
Hisenda: Competències en matèria de control econòmic i administratiu de l’Ajuntament. A més 
aquesta àrea és l’eix fonamental en el procés de millora dels processos i tràmits en matèries de  
contractació administrativa, el patrimoni, la gestió tributària, confecció i preparació del pressupost, la 
recaptació i la inspecció de tributs. 
 
Cultura: Promoció i defensa del patrimoni cultural. Relacions de col·laboració amb les entitats 
culturals del municipi. Coordinació de les diferents activitats i serveis  culturals que es presten als 
equipaments municipals. Divulgació i promoció de la cultura a tots els nivells, principalment de tot allò 
que faci referència a l'àmbit local. Exercir totes les competències que li siguin delegades per l'Alcalde. 
Dins d’aquestes aquelles relatives a la gestió i relació amb el Casal Riudomenc. 
 
Participació ciutadana: Vehicular la comunicació institucional, relacions i convenis així com 
participació ciutadana i realització de enquestes i consultes. 
 
Dins de les competències de participació ciutadana s’inclouen les relatives a compliment de la 
normativa de transparència i comunicació i publicació de dades. 
 
· Facultats: 
 
Les facultats que es deleguen són les de direcció, gestió, impuls i coordinació de les àrees 
encomanades, formulant propostes de resolució als òrgans de govern corresponents. I, en especial 
en matèria econòmica.  
 

1) Aprovar factures derivades de propostes de despeses prèvies, sempre que coincideixin en 
el concepte de la proposta i no excedeixin del seu import, aquesta competència s’estableix 
sense perjudici de les competències delegades en Junta de Govern Local. 
2) Aprovar les despeses a reposar en bestretes de caixa fixa.  
3) Aprovar despeses bancàries relatives a comissions per transferència, per cobrament en 
targetes de crèdit, descoberts en comptes i altres similars.  
4)Aprovar les liquidacions d’interessos de demora determinats per la llei en matèria 
d’ingressos indeguts i de retard en els pagaments.  
5) Ordenació de pagaments.  
6) Resolució de reclamacions fiscals sobre errades de fet i/o materials que es derivin de 
liquidacions i/o modificacions d’ofici d’aquestes liquidacions o rebuts, i la devolució 
d’ingressos que es derivin de tots aquests casos, així com la resolució dels recursos de 
reposició interposats enfront d’actes administratius. 
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7) La concessió d’ajornaments, suspensions i fraccionaments extraordinaris i per terminis 
superiors als que amb caràcter ordinari i reglat acordi el Tresorer Municipal, en el pagament 
de liquidacions i rebuts tant de naturalesa tributària con d’altres. 
8) Obertura i cancel·lació de comptes corrents en entitats financeres.  
 

2) REGIDOR DELEGAT DE LES ÀREES D'URBANISME, ACTIVITATS, MEDI AMBIENT i NUCLI 
ANTIC:  Xavier Gallego Seuba 

 
· Àmbit competencial: 
 
Urbanisme: Planejament, gestió urbanística, disciplina urbanística, llicències d'obres majors i menors. 
Coordinació de la funció inspectora. Actuar de representant municipal en entitats o associacions de 
gestió urbanística (Juntes de Compensació). Gestió i coordinació del Servei de manteniment del 
Cadastre. 
 
Activitats: Impulsar i fer el seguiment dels expedients d'activitats abans de la seva aprovació. 
Funcionament de les activitats. Coordinació amb els Serveis Tècnics municipals en matèria 
d'inspecció. Impulsar l'adequació d'activitats existents a la normativa vigent. 
 
Medi Ambient: Actuacions destinades a la defensa del medi ambient, especialment totes aquelles 
encaminades a la prevenció i conservació del patrimoni natural del municipi. 
 
Nucli antic: Impulsar la dinamització del nucli antic de Riudoms i coordinar totes les actuacions de les 
altres regidores amb incidència amb aquest àmbit de poble. 
 
· Facultats: 
 
Les facultats que es deleguen són les de direcció, gestió, impuls i coordinació de les àrees 
encomanades, formulant propostes de resolució als òrgans de govern corresponents. I, en especial: 

* Resoldre els expedients administratius de competència municipal previstos en la legislació 
urbanística, medi ambiental i d’habitatge sense perjudici de les competències delegades a la Junta 
de Govern Local. 

* Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva 
competència en l’àmbit urbanístic i, en particular, els següents: 

o instruments de planejament, gestió urbanística i projectes d’urbanització delegats a la 
Junta de Govern Local 

o declaració de l’estat ruïnós d’una construcció 
o procediments de protecció de la legalitat urbanística 
o imposició de multes coercitives per incompliment de les resolucions de restauració de 

la legalitat urbanística 
o Resoldre els expedients sancionadors en matèria de legalitat urbanística per 

infraccions lleus o greus. 

* Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva 
competència en els àmbits de la protecció del medi ambient i la promoció de l’habitatge. 

* Aprovar i signar els convenis de col·laboració sense contingut econòmic en els àmbits d’urbanisme, 
medi ambient i habitatge. 

* Resoldre els expedients sancionadors per infraccions de la legislació i les ordenances municipals 
en els àmbits de medi ambient i habitatge. 

3) REGIDORA DELEGADA DE L’ÀREA DE FESTES: Verònica Torres Ferrant 
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· Àmbit competencial: 
 
Coordinar, impulsar o promoure l'organització de les diferents festes que tenen lloc al municipi durant 
l'any en les quals hi participi l'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats o associacions i amb les 
altres regidories. Contractar els grups participants i concreció del programa de cada festa. Gestió de 
les instal·lacions de Sant Antoni. 
 
· Facultats: 
 
L'àmbit de les competències delegades abarca la direcció, gestió, impuls i coordinació dels serveis i 
equipaments encomanats per tal que funcionin correctament.  Formularà propostes de resolució als 
òrgans corresponents. 
 

4) REGIDORA DELEGADA DE LES ÀREES DE PROMOCIÓ TURÍSTICA, SANITAT I DE 
L’ESCOLA DE MÚSICA: Mireia Massó Ametller  
 
· Àmbit competencial: 
 
Promoció turística: Impulsar la divulgació i promoció turística del municipi de Riudoms, posant 
especial interès en la divulgació de la figura d’Antoni Gaudí. Dins d’aquestes també les relacions amb 
la Fundació Gaudí. 
 
Sanitat: Coordinació amb els serveis sanitaris implantats al municipi. Relacions amb el director del 
CAP, Sagesa i el Departament de Salut. Campanyes de promoció de la salut i la higiene i 
divulgatives dels hàbits saludables.   
 
Escola de Música: Gestió i funcionament de l’Escola Municipal de Música. Relaciones amb la direcció 
del centre i el claustre de professors. Coordinació de les activitats complementàries del centre i amb 
l’AMPA. Representant municipal al Consell Escolar del Centre. 
 
· Facultats: 
 
Les facultats que es deleguen són les d'impuls i gestió de les diferents àrees encomanades, 
formulant propostes de resolució als òrgans de govern corresponents. I, en especial: 

* Resoldre els expedients administratius relatius a promoció turística, sanitat i música sense perjudici 
de les competències delegades expressament a la Junta de Govern Local. 

* Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva 
competència en els àmbits de la promoció turística, sanitat i música. 

* Aprovar i signar els convenis de col·laboració sense contingut econòmic en els àmbits de promoció 
turística, sanitat i música. 

5) REGIDORA DELEGADA DE LES ÀREES D’ENSENYAMENT, POLÍTICA LINGÜÍSTICA, 
JOVENTUT,  LLEURE I INFORMACIÓ MUNICIPAL: Maria Cros Torrents  
 
· Àmbit competencial: 
 
Ensenyament: gestió i funcionament de la Llar d'Infants municipal. Relacions amb els centres de 
primària i secundària i amb les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes. Activitats complementàries 
i activitats de l’Escola del Lleure. Activitats d’educació ambiental. Escola d’Adults. Representant 
municipal al Consell Escolar del Col·legi Beat Bonaventura i Col·legi Cavaller Arnau, de Institut Joan 
Guinjoan.  
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Política Lingüística: Impulsar el coneixement i el foment de la llengua catalana en els diferents àmbits 
socials i econòmics del poble de Riudoms. 
 
Joventut: Relacions amb les entitats juvenils. Organització i dinamització d'activitats juvenils. 
Gestionar el Local Jove “El Mercat”. 
 
Lleure: Coordinar, impulsar o promoure les activitats de lleure especialment per a joves i infants.  
 
Informació municipal: Vehicular la comunicació institucional. Organització i transmissió de la 
informació municipal en tots els seus mitjans: web, tríptics, butlletí d’informació municipal, fulletons, 
programes. 
 
· Facultats: 
 
L'àmbit de les competències delegades abarca la direcció, gestió, impuls i coordinació dels serveis 
encomanats per tal que funcionin correctament.  Formularà propostes de resolució als òrgans 
corresponents. I, en especial: 

* L’assistència al Consell Escolar dels Centres Educatius en representació de l’Ajuntament de 
Riudoms. 

* Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva 
competència en els àmbits d’ensenyament, política lingüística, joventut, lleure i informació municipal. 

* Resoldre les autoritzacions per a l’ocupació de centres educatius de titularitat municipal. 

* Aprovar i signar els convenis de col·laboració sense contingut econòmic en els àmbits 
d’ensenyament, política lingüística, joventut, lleure i informació municipal. 

6) REGIDOR DELEGAT DE L’ÀREA D’ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA I CIRCULACIÓ: 
Carles Garcia Jardí 
 
· Àmbit competencial: 
 
Esports: Promoció de l'esport local, relacions amb les entitats esportives, conservació i millora de les 
instal·lacions esportives, així com la seva ampliació. Gestió i coordinació de les activitats dins les 
instal·lacions esportives. 
 
Seguretat ciutadana: Dirigir i coordinar el treball dels guàrdies municipals i policia local.  Relacions i 
col·laboració amb altres forces de seguretat. Estudiar i proposar la metodologia a seguir per a dotar 
el cos de la Policia Local. Impulsar plans d’autoprotecció i matèries relacionades amb la seguretat. 
 
Circulació: . Orientar la regulació del trànsit. Renovació, manteniment i ampliació de la senyalització 
viària. Col·laborar amb Serveis Públics en la senyalització de les noves vies urbanes.  
 
· Facultats: 
 
L'àmbit de la delegació abarca la direcció interna, coordinació i gestió dels serveis i equipaments 
encomanats per tal que funcionin correctament, formulant propostes de resolució als òrgans 
corresponents. I, en especial: 

* Resoldre els expedients administratius relatius a seguretat  ciutadana i esports sense perjudici de 
les competències delegades expressament a la Junta de Govern Local. 

* Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva 
competència en els àmbits de la seguretat  ciutadana i esports. 
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* Aprovar i signar els convenis de col·laboració sense contingut econòmic en els àmbits de seguretat  
ciutadana i esports. 

* Exercir el comandament de la Policia Municipal. 

* Resoldre els expedients administratius relatius a civisme, seguretat ciutadana, trànsit, circulació de 
vehicles de motor, seguretat vial, prevenció i extinció d’incendis i protecció civil, amb l’excepció, en 
aquesta última matèria de l’adopció de les mesures necessàries en cas de catàstrofe, infortuni públic 
o greu risc dels mateixos, prevista a l’apartat m) de l’article 21.1 LBRL. Aquesta delegació es realitzar 
sense perjudici de les competències delegades expressament a la Junta de Govern Local. 

* Resoldre les autoritzacions temporals o reserves d’espais per a l’ocupació o l’estacionament en la 
via pública que afectin al trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 

* Resoldre els expedients sancionadors per infraccions de la legislació i les ordenances municipals 
en els àmbits de civisme, seguretat ciutadana, trànsit, prevenció i extinció d’incendis. 

7) REGIDORA DELEGADA DE LES ÀREES DE BENESTAR SOCIAL, GENT GRAN, OCUPACIÓ I 
FORMACIÓ, I PROTOCOL: Montserrat Corts Vilaltella 
 
· Àmbit competencial: 
 
Benestar Social: Coordinar els serveis socials. Relacions amb el Consell Comarcal, i amb la 
residència de la tercera edat, Càritas, atenció a marginats i programes de reinserció social.  
 
Gent Gran: Impulsar i promoure actuacions per a la gent gran de Riudoms. I coordinar amb 
l’associació de jubilats les actuacions conjuntes que s’hagin de portar a terme. 
 
Ocupació i formació: Gestionar les activitats dirigides a augmentar la formació dels aturats, així com 
promoure, dintre de les possibilitats de l’Ajuntament de Riudoms, l’augment de l’oferta laboral al 
poble. 
 
Protocol: Planificació i organització d’actes amb autoritats i amb institucions.  
 
· Facultats: 
 
L'àmbit de la delegació abarca la direcció interna, coordinació i gestió dels serveis i equipaments 
encomanats per tal que funcionin correctament, formulant propostes de resolució als òrgans 
corresponents. 
 
8) REGIDOR DELEGAT DE LES ÀREES DE COMERÇ LOCAL, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
SERVEIS PÚBLICS: Sergi Pedret Llauradó 
 
· Àmbit competencial: 
 
Comerç Local: Foment del comerç local per a posar en valor els actius que aquest sector té al poble 
de Riudoms, amb campanyes de promoció dels comerços i dels productes locals. 
  
Promoció econòmica: Impulsar les accions tendents a reforçar la posició econòmica del municipi 
dintre del camp de Tarragona. Relació amb les empreses locals.  
 
Serveis Públics: manteniment de serveis generals, serveis i abastament d’aigües, brigada municipal, 
parc i jardins, obres municipals i manteniment d’instal·lacions municipals. 
 
· Facultats: 
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L'àmbit de les competències delegades abarca la direcció, gestió, impuls i coordinació dels serveis 
encomanats per tal que funcionin correctament.  Formularà propostes de resolució als òrgans 
corresponents. I, en especial: 

* Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva 
competència en matèria de comerç local, promoció econòmica i serveis públics. 

* Resoldre els expedients administratius relatius al de comerç local, promoció econòmica i serveis 
públics, mercats sedentaris i ambulants i salut pública sense perjudici de les competències delegades 
expressament a la Junta de Govern Local. 

* Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva 
competència en els àmbits de de comerç local, promoció econòmica i serveis públics. 

* Aprovar i signar els convenis de col·laboració sense contingut econòmic en els àmbits de de 
comerç local, promoció econòmica i serveis públics. 

* Resoldre els expedients administratius relatius als àmbits de contractació i compres relatius a 
serveis generals i cementeri sense perjudici de les competències delegades a la Junta de Govern 
Local. 

* Resoldre les autoritzacions i llicències d’intervencions en la via pública, com les operacions de 
manteniment, l’obertura de rases i canalitzacions, realització de noves escomeses a la xarxa d’aigua, 
abocament a la xarxa de clavegueram públic i, en general, qualsevol actuació que afecti a la via 
pública, mobiliari urbà i infraestructures públiques. 

* Proposar la resolució dels expedients sancionadors per infracció de les ordenances municipals 
gestionades des de la Regidora incloent les de projectes d’infraestructures i equipaments, 
sanejament, enllumenat, deixalleria i residus urbans, i d’altres en l’àmbit de serveis públics i 
cementiris. 

Pel que fa als assumptes relacionats amb les àrees de Governació i Agricultura continuen adscrits a 
l'Alcaldia. 
 
SEGON.- Efectuar a favor del regidor Sr. Carles García Jardí, una delegació específica d’atribucions 
pel que fa al procediment sancionador en matèria de trànsit. 
 
L'àmbit de la delegació inclou la facultat de resolució, imposició de sanció i notificació, i resolució de 
recursos. La delegació d'atribucions de l'Alcalde tindrà efectes a partir del dia següent de la firma 
d'aquest decret. 
 
TERCER.- Efectuar a favor del regidor Sr. Xavier Gallego Seuba, una delegació específica 
d’atribucions pel que fa al procediment de disciplina urbanística.  L'àmbit de la delegació inclou la 
facultat de resolució dels expedients, imposició de sanció i notificació, i resolució de recursos. 
 
QUART.-  La delegació per resoldre o proposar a la Junta de Govern Local la resolució d’un 
expedient administratiu comprèn la incoació del procediment, adopció de mesures provisionals, 
instrucció, tramitació, finalització del procediment per qualsevol forma prevista a l’ordenament jurídic, 
notificació i publicació, així com qualsevol altre acte necessari d’execució dels mateixos, llevat de 
l’execució dels actes la resolució dels quals correspon a la Junta de Govern Local. 
 
CINQUÈ.-  La delegació per l’atorgament d’una llicència o autorització o la imposició de sancions 
comporta també la delegació de la liquidació del tribut derivat de la llicencia o autorització o la 
liquidació de la sanció corresponent. 
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SISÈ.-  Establir el següent règim per a les resolucions que es dictin en virtut de la present delegació: 
 

a) Fer esment d’aquest decret de delegació. 
b) Hauran de contenir una part expositiva i una altra resolutiva. 
c) Es donarà compte en la primera sessió de cada mes de la Junta de Govern Local de les 

resolucions dictades en el mes anterior. 
d) Les resolucions aniran signades pel Regidor amb el davant meu del Secretari. 
e) El Secretari, signarà les notificacions corresponents.  
f) L’oferiment de recursos es realitzarà com a darrer punt de la part dispositiva de les 

resolucions i actes municipals en compliment de l’article 89.3, en connexió amb l’article 58.2, 
ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

 
SETÈ.- Establir que les atribucions delegades han d’ésser exercides personalment sense que puguin 
ser delegables a un tercer, i així com la possibilitat de l’Alcaldia de revocar o avocar en qualsevol 
moment el coneixement i resolució de les atribucions delegades. 
 
VUITÈ- Disposar que les resolucions dels tinents d’alcalde i regidors amb delegació, per tal de donar 
compliment a l’article 22.2 de la LRBRL, s’efectuï mitjançant la dació de compte en cadascuna de les 
comissions informatives ordinàries a les que pertanyi el regidor o tinent d’alcalde amb delegació, 
sense perjudici de la possibilitat de posar en coneixement al Ple de les resolucions. 
 
NOVÈ.- Revocar els Decrets de l’Alcaldia dictats en matèria de delegacions. 
 
DESÈ.- Donar compte del present Decret al Ple en la primera sessió que es celebri, notificar-ho 
personalment als interessats, i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement. 
 
ONZÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors/res afectats/des, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no es manifesta 
res en contra, o es fa ús de la delegació. Igualment notificar-ho a la resta de regidors de la 
Corporació”. 

 
 
El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat. 
 
 
2/. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE 
NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE 

 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució 2015_06-25-02 dictada per 
l’Alcaldia en data 25 de juny de 2015, en relació amb el nomenament de tinents 
d’alcalde. 
 
 
“Assumpte: Decret de l’Alcaldia en relació amb el nomenament de Tinents d’Alcalde 
 
1. ANTECEDENTS 
 
Atès que el passat dia 13 de juny de 2015 va quedar constituïda la nova corporació sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, i en virtut de la potestat 
d’autoorganització, l’Alcalde té la facultat de designar els Tinents d’Alcalde. 
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2. FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 35.2.b) del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix que els Tinents d’Alcalde 
són un òrgan necessari de l’Ajuntament, i en atenció a garantir una continuïtat en les seves 
competències, aquesta alcaldia a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la Llei 7/85, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local, articles 53.2 i 55 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 41.3 i 46 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, l’Alcalde té la facultat de nomenar i cessar lliurement els Tinents 
d'Alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern Local. 
 
Els nomenaments i els cessaments s'efectuaran mitjançant resolució de l'Alcaldia, de la qual se'n 
donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri, sense perjudici de la notificació personal als 
designats i publicació corresponent. 
 
3. RESOLUCIÓ 
 
En compliment d'aquesta normativa, RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de Riudoms els següents regidors:   

- Xavier Gallego Seuba   1r Tinent d'Alcalde 
 - Carles Garcia Jardí  2n Tinent d'Alcalde 
 - Maria Cros Torrents   3r Tinent d’Alcalde 
 - Jordi Domingo Ferré   4t Tinent d’Alcalde  
 - Verònica Torres Ferrant  5a Tinent d’Alcalde 
 
Segon.- Els Tinents d'Alcalde substitueixen l'Alcalde per l'ordre del seu nomenament i en els casos 
de vacant, absència o malaltia d'aquest, de conformitat amb allò que disposa l'article 47 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Tercer.- Aquest nomenament serà efectiu a partir de l'endemà de la seva signatura. 
 
Quart.- Notificar personalment aquesta resolució als regidors designats i ordenar la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat. 
 
 
3/. PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER TAL DE DETERMINAR EL RÈGIM DE LES 
SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
El Ple de l’Ajuntament sotmet a votació aquest assumpte en dues parts: 
 
1.- Pel que fa a l’assumpte de l’hora de realització de les sessions plenàries, el Ple 
de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, 
Maria Cros, Carles Garcia, Montse Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó, Pere 
Campíñez i l’Alcalde-President, i amb el vot a favor dels Srs. Jordi Ortiz i Marcel·lí 
Garriga, això que segueix: 
 
Primer.- Establir l’hora de sessions plenàries a les 19.00 hores, que tindran lloc al 
Saló de Sessions de la Casa Consistorial, situada al carrer Major, núm. 52. 
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2.- Pel que fa a l’assumpte del règim de sessions plenàries, el Ple de l’Ajuntament 
acorda, amb l’abstenció del Sr. Pere Campíñez, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier 
Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Carles Garcia, Montse Corts, Sergi Pedret, 
Mireia Massó, Jordi Ortiz, Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-President, això que segueix: 
 
Primer.- Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple el 
primer dijous dels mesos imparells/senars. 
 
Segon.- En cas que el dia assenyalat fos festiu, es traslladarà al primer dia feiner 
següent.  
 
 
4/. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE 
NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució 2015_06-25-03 dictada per 
l’Alcaldia en data 25 de juny de 2015, en relació amb el nomenament de membres 
de la Junta de Govern Local. 
 
 
“Assumpte: Decret de l’Alcaldia de designació membres de la Junta de Govern Local  
 
1. ANTECEDENTS 
 
Atès que el passat dia 13 de juny de 2015 va quedar constituïda la nova corporació sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, i en virtut de la potestat 
d’autoorganització, l’Alcalde té la facultat de designar els membres de la Junta de Govern. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
D'acord amb allò que disposen els articles  23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
 la Junta de Govern Local s'integra per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del 
nombre legal de membres de la Corporació, nomenats i separats lliurement per l'alcalde. Així mateix, 
correspon a l'alcalde la determinació del dia i hora en què haurà de celebrar sessió ordinària. 
 
3. RESOLUCIÓ 
 
De conformitat amb la normativa esmentada, dicto la següent resolució: 
 
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors que s'esmenten a continuació: 
 

- Xavier Gallego Seuba   1r Tinent d'Alcalde 
 - Carles Garcia Jardí  2n Tinent d'Alcalde 
 - Maria Cros Torrents   3a Tinent d’Alcalde 
 - Jordi Domingo Ferré   4t Tinent d’Alcalde  
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Segon.- La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària els dilluns, amb periodicitat quinzenal, a 
les 18.00 h a la Casa Consistorial. En cas de ser dia festiu, la sessió es traslladarà al dia hàbil 
següent. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple d'aquesta Resolució en la primera sessió que celebri, notificant-se, a 
més a més, personalment als regidors designats i publicant els nomenaments al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Quart.- Aquesta resolució tindrà efectivitat des del dia següent al de la celebració del Ple”. 

 
 
El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat. 
 
 
5/. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CREACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix: 
 
Primer.- Crear els grups municipals que s'indiquen a continuació amb indicació del 
seu portaveu: 
 
Grup municipal        Portaveu______ 
 
Convergència i Unió      Jordi Domingo Ferré 
Candidatura d’Unitat Popular/Poble Actiu   Pere Campiñez Salas 
Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem-Acord Municipal Jordi Ortiz Boria 
 
Segon.- Destinar als grups municipals les assignacions econòmiques que els 
correspongui en funció del que aprovi aquest mateix Ple. A tal efecte, caldrà donar 
compliment dels requisits establerts a la Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març, de 
control de l'activitat econòmic financera dels Partits Polítics (BOE 31/03/2015) 
 
 
6/. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CREACIÓ, RÈGIM DE SESSIONS I 
COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció del Sr. Pere Campíñez, i amb el vot a 
favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Carles Garcia, Montse 
Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó, Jordi Ortiz, Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-President, 
això que segueix: 
 
Primer.- Constituir comissions informatives permanents a l’Ajuntament de Riudoms, 
integrades per president i vocals. 
 
Segon.- Crear les comissions informatives permanents que s’anomenen a 
continuació, amb la composició i atribucions següents: 
 
A)  COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
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• Composició: 
- President: Sr. Josep Maria Cruset Domènech representant del Grup Municipal de 

Convergència i Unió. 
- Sr. Jordi Domingo Ferré representant del Grup Municipal de Convergència i Unió. 
- Sra. Maria Cros Torrents representant del Grup Municipal de Convergència i 

Unió. 
- Sra. Montserrat Corts Vilaltella representant del Grup Municipal de Convergència 

i Unió. 
- Sr. Jordi Ortiz Boria, representant del Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM. 
- Sra. Roser Torres Sanz, representant del Grup Municipal CUP. 

  
• Competències: Correspondrà a aquesta Comissió la missió d’informar i emetre dictàmens 
quan sigui requerida, sobre els assumptes que s’anomenen a continuació, sense perjudici 
de qualsevol altre que se li pugui encomanar: 
 
a) Hisenda: Informar del pressupost de l’Ajuntament i el dels seus Patronats. Modificacions 
de crèdit. Operacions de crèdit. Liquidació de pressupost. Rendició de comptes. 
Ordenances fiscals. Gestió i recaptació de tributs. Comptabilitat. Finances. Patrimoni 
municipal. Estadística i informàtica. Ordenances i reglaments. 
 
b) Personal: Plantilles, convocatòries, Contractacions. Convenis i pactes de millores. 
 
c) Serveis: Organització de tots els serveis municipals. Contractació de serveis externs. 
 
d) Servei de Vigilants i Policia Local: Vigilància i seguretat ciutadana. Orientar i coordinar el 
treball dels vigilants i policia. Divulgació de mesures preventives. Ordenació del trànsit urbà. 
 
e) Relacions administracions: Tots aquells altres temes en els que l’Ajuntament s’hagi de 
pronunciar i dirigir-se a altres administracions.  
 
f) De conformitat amb els articles 123 a 129 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
entitats locals, correspondrà qualsevol altre assumpte que sigui competència del Ple o que 
necessiti per a la seva aprovació una majoria qualificada. 
 
• Règim de sessions:  Es reunirà cada vegada que la convoqui el seu president amb una 
antelació mínima de dos dies hàbils. S’aplicarà el sistema de vot ponderat. Actuarà de 
Secretària la de la Corporació o funcionari en qui delegui. 
 
 
B) COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, ACTIVITATS, OBRES, AGRICULTURA I 
MEDI AMBIENT 
 
Sota el nom de Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres i Activitats s’inclouran els 
assumptes relacionats amb les àrees d’urbanisme, obres, activitats, medi ambient, 
agricultura i serveis públics. 
 
• Composició: 
 

- President: Sr. Xavier Gallego Seuba representant del Grup Municipal de 
Convergència i Unió. 

- Sr. Jordi Domingo Ferré representant del Grup Municipal de Convergència i Unió. 
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- Sr. Sergi Pedret Llauradó representant del Grup Municipal de Convergència i 
Unió. 

- Sr. Carles Garcia Jardí representant del Grup Municipal de Convergència i Unió. 
- Sr. Marcel·lí Garriga Masdéu representant del Grup Municipal d’ERC-Avancem-

AM. 
- Sr. Pere Campiñez Salas, representant del Grup Municipal CUP. 

 
• Competències: A aquesta Comissió li correspondrà emetre informe o dictamen, quan sigui 
requerida, sobre els aspectes següents: 
 
a) Urbanisme: Desenvolupament del planejament, gestió urbanística, disciplina urbanística.  
 
b) Obres: Llicències d’obres majors i menors. Control de l’activitat urbanística. Patrimoni 
monumental i arquitectònic. Contractació d’obres públiques, llevat de les que l’Ajuntament 
executi per administració. 
 
c) Activitats: Informar els expedients d’activitats. Control de les activitats en funcionament. 
Impulsar la legalització d’acord amb la normativa vigent. 
 
d) Medi Ambient: Actuacions destinades a la defensa del medi ambient, especialment totes 
aquelles encaminades a la prevenció i conservació del patrimoni natural del municipi. 
 
e) Agricultura: Promoció de l’agricultura i serveis a la pagesia. Conservació i millora de 
camins municipals. 
 
f) Serveis Públics: Coordinació dels diferents serveis públics municipals relacionats amb les 
àrees de la comissió. 
 
g) Aquells altres aspectes no esmentats anteriorment, sobre els quals es consideri 
necessari conèixer el seu parer. 
 
• Règim de sessions: Es reunirà cada vegada que la convoqui el seu President amb una 
antelació mínima de dos dies. S’aplicarà el sistema de vot ponderat. Actuarà de Secretari de 
la Comissió l’aparellador municipal, Sr. Joan Alonso Jiménez. 
 
 
C) COMISSIÓ INFORMATIVA DE JOVENTUT, ESPORTS, CULTURA I FESTES 
 
• Composició: 

- President: Sr. Carles Garcia Jardí representant del Grup Municipal de 
Convergència i Unió. 

- Sra. Maria Cros Torrents representant del Grup Municipal de Convergència i 
Unió. 

- Sra. Verònica Torres Ferrant representant del Grup Municipal de Convergència i 
Unió. 

- Sr. Jordi Domingo Ferré representant del Grup Municipal de Convergència i Unió. 
- Sr. Jordi Ortiz Boria, representant del Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM. 
- Sra. Roser Torres Sanz, representant del Grup Municipal CUP. 

 
• Competències: Correspondrà a aquesta Comissió la missió d’informar i emetre dictàmens 
quan sigui requerida, sobre els assumptes de joventut, esports, cultura, festes i aquells 
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relacionats amb les entitats del municipi, i la concessió de subvencions per a l’organització 
d’activitats, sense perjudici de qualsevol altre que se li pugui encomanar. 
 
• Règim de sessions: Es reunirà cada vegada que la convoqui el seu president amb un 
antelació mínima de dos dies hàbils. S’aplicarà el sistema de vot ponderat. Actuarà de 
Secretària la funcionària en qui s’ha delegat, Sra. Sílvia Ortiz Xifré. 

 
Tercer.- La vàlida celebració de les sessions de les comissions informatives 
requereix la presència de la majoria absoluta dels seus components en primera 
convocatòria. Els dictàmens s’aprovaran sempre per majoria simple dels presents. 
 
Quart.- El president de cada Comissió podrà requerir, de manera puntual, la 
presència de personal, tècnic o funcionari, o altres membres de la Corporació a 
efectes informatius. 
 
Cinquè.- En cas d’impossibilitat d’assistència dels regidors titulars que composen 
cada una de les comissions informatives, es podrà suplir amb la participació d’un 
altre regidor del seu grup municipal, amb els mateixos drets i deures, sempre que 
s’avisi a la presidència de la comissió corresponent amb una antelació mínima de 
vint-i-quatre hores. 
 
Sisè.- En tot allò no previst en aquesta proposta serà d’aplicació la normativa 
establerta en matèria de règim local. 
 
 
7/. PROPOSTA DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ AMB LA CREACIÓ I 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda amb l’abstenció del Sr. Pere Campíñez, i amb el vot a 
favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Carles Garcia, Montse 
Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó, Jordi Ortiz, Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-President, 
això que segueix: 
 
Primer.- Aprovar la creació de la Comissió municipal de delimitació de l’Ajuntament 
de Riudoms.  
 
Segon.- La Comissió municipal de delimitació estarà constituïda per les següents 
persones: 
 

- Josep M. Cruset Domènech, Alcalde de l’Ajuntament de Riudoms 
- Xavier Gallego Seuba, regidor d’Urbanisme, Activitats, Medi Ambient i Nucli 

Antic 
- Sergi Pedret Llauradó, regidor de Comerç Local, Promoció Econòmica i 

Serveis Públics 
- Joan Alonso Jiménez, tècnic de l’Ajuntament de Riudoms 
- La secretària de l’Ajuntament de Riudoms 
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Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Administracions 
Públiques. 
 
  
8/. PROPOSTA DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ AMB EL RÈGIM DE SESSIONS I 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix: 
  
Primer.- Constituir com a Comissió Especial de Comptes la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Governació, els membres de la qual són: 
 

Alcalde: Sr. Josep M. Cruset Domènech del Grup Municipal de 
Convergència i Unió 

 
Vocals: Sr. Jordi Domingo Ferré del Grup Municipal de 

Convergència i Unió. 
Sra. Maria Cros Torrents del Grup Municipal de 
Convergència i Unió. 
Sra. Montserrat Corts Vilaltella del Grup Municipal de 
Convergència i Unió. 
Sra. Roser Torres Sanz del Grup Municipal de la CUP 
Sr. Jordi Ortiz Boria del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Avancem-Acord Municipal.
  

Actuarà de Secretària, la Secretària de la Corporació o funcionari en qui delegui. 
 
Segon.- La Comissió Especial de Comptes exercirà les competències que li 
encomana la normativa vigent en matèria de règim local i d’hisendes locals. 
 
 
9/. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE MEMBRES A LA 
FUNDACIÓ GAUDÍ 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda amb l’abstenció del Sr. Pere Campíñez, i amb el vot a 
favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Carles Garcia, Montse 
Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó, Jordi Ortiz, Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-President, 
això que segueix: 
 
Primer.- Delegar les funcions de membre del Patronat de la Fundació Gaudí i de la 
seva presidència a favor de la regidora, la  Sra. Mireia Massó Ametller, mentre 
ostenti el càrrec de regidor a l’Ajuntament de Riudoms. 
 
Segon.- La delegació comprèn les funcions pròpies dels membres del Patronat de la 
Fundació Gaudí, així com les atribucions del President de la Fundació i del 
President del Patronat enumerades a l’article 15 dels seus Estatuts, el qual 
representarà oficialment l’entitat en tots els actes en que aquesta hagi de constar o 
intervenir. 
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Tercer.-  Proposar per part de l’Alcaldia, per a la seva designació com a patró de la 
Fundació, a la Sra. Anna Guinjoan Sánchez. 
 
Quart.- Designar com a membre del Patronat de la Fundació Gaudí, atesa la seva 
condició de regidor als següents membres i en tant en quant mantinguin la condició 
de regidor de l’Ajuntament de Riudoms: 
 

 Sra. Verònica Torres Ferrant, en representació del grup municipal de CIU. 

 Sra. Roser Torres Sanz, en representació del grup municipal de CUP. 

 Sra. Marcel·lí Garriga Masdeu, en representació del grup municipal d’ERC-
Avancem -AM. 

 
Cinquè.- Designar com a membres del Patronat de la Fundació Gaudí, en la seva 
condició de representants dels grups municipals a les següents persones: 
 

 Eudald Salvat Mestre, en representació del grup municipal de CIU. 

 Sergi Pedret Llauradó, en representació del grup municipal de CIU. 

 Antonio Descarrega Guinart, en representació del grup municipal de CIU. 

 Gerard Sans de la Fuente, en representació del grup municipal de CIU. 

 Josep Maria Roig Puig, en representació del grup municipal de CUP. 

 Francesc Xavier Lázaro Alhambra, en representació del grup municipal 
d’ERC-Avancem-AM. 

 
 
10/. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT 
DE MEMBRES A L’ORGANISME AUTÒNOM DEL PATRONAT DE LA FIRA DE 
L’AVELLANA 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució 2015_06-29-01 dictada per 
l’Alcaldia en data 29 de juny de 2015, en relació amb el nomenament dels òrgans 
necessaris per al funcionament de l’Organisme Autònom Fira de l’Avellana. 
 
“Assumpte: Decret de nomenament dels òrgans necessaris per al funcionament de l’Organisme 
Autònom Fira de l’Avellana. 
 
És competència d’aquesta Alcaldia en virtut dels Estatuts de l’Organisme Autònom Fira de l’Avellana, 
aprovats definitivament per Acord de Ple de data 19 d’abril de 1996 i vist el resultat de les eleccions 
de data 24 de maig de 2015 procedir a designar els membres dels òrgans necessaris per al 
funcionament de l’Organisme Autònom Fira de l’Avellana. 

 
Així, de conformitat amb l’article 15 i següents dels Estatuts de la Fira de l’Avellana RESOLC: 
 
Primer.- Designar als membres indicats al present escrit, amb el següent detall: 
 

- Consell General, aquest de conformitat amb l’article 19 dels Estatuts estarà integrat per 14 
membres amb el següent detall: 

o President: l’Alcalde-President de la Corporació Sr. Josep Maria Cruset Domènech. 
o Vicepresident: Carles García Jardí 
o Secretari: el qui ho sigui de l’Ajuntament. 
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o Tresorer: el qui ho sigui de l’Ajuntament. 
o Director: a designar pel Ple de l’Ajuntament a proposta del Consell General. 
o Vocals: 

 Un representant per cada grup polític: 

 Sergi Pedret Llauradó, en representació de CIU. 

 Jesús Torres Sanz, en representació de la CUP. 

 Jordi Ortiz Boria, en representació d’ERC-Avancem-AM. 

 5 representants del Comitè Organitzador: 
o Eusebi Ruiz-Orejón Gómez-Pimpollo 
o Jordi Mariné Gallisà 
o Josep Papió Ferran 
o Josep M. Bages Virgili 
o Antoni Descarrega Guinart 

 Un representant dels expositors que serà el president de la 
Cooperativa Agrícola de Riudoms, Sr. Salvador Gras Gispert o en 
qui delegui. 

- Secretari i l’Interventor, el qui ho sigui de l’Ajuntament. 
- Tresorer, el qui ho sigui de l’Ajuntament. 

 
- Comitè Organitzador, amb un total de 22 membres amb el següent detall: 

1. Josep Ma. Cruset Domènech        
2. Xavier Gallego Seuba 
3. Verònica Torres Ferrant 
4. Maria Cros Torrents 
5. Carles Garcia Jardí 
6. Jordi Domingo Ferré 
7. Mireia Massó Ametller 
8. Montse Corts Vilaltella                      
9. Sergi Pedret Llauradó 
10. Gerard Caldú Anglès 
11. Thomas Ellert Gustafsson  
12. Artur Fargas Salvadó 
13. Antoni Forcadell Guinart 
14. Josep Gañán Jansà    
15. Eusebi Ruiz-Orejón Gómez-Pimpollo      
16. Francesc Xavier Bonet Ortiz        
17. Josep M. Bages Virgili        
18. Antoni Descarrega Guinart 
19. M. Francesca Perez Herrera 
20. Jordi Mariné Gallisà 
21. Josep Papió Ferran 
22. Lluís Mas Torres 

 
Segon.- Ordenar la publicació de la present resolució de l'Alcaldia, de la qual se'n donarà compte al 
Ple en la primera sessió que celebri, sense perjudici de la notificació personal als designats”. 

 
 
El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat. 
 
 
11/. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT 
DE MEMBRES A L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL RIUDOMS GESTIÓ 
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Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució 2015_06-29-02 dictada per 
l’Alcaldia en data 29 de juny de 2015, en relació amb el nomenament dels òrgans 
necessaris per al funcionament de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió. 
 
 
“Assumpte: Decret de nomenament dels òrgans necessaris per al funcionament de l’Entitat Pública 
Empresarial Riudoms Gestió. 
 
Es competència d’aquesta Alcaldia en virtut dels Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms 
Gestió, aprovats definitivament per Acord de Ple de data 20 de març de 2008 i vist el resultat de les 
eleccions de data 24 de maig de 2015 procedir a designar els membres dels òrgans necessaris per al 
funcionament de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió. 
 
Així, de conformitat amb l’article 5 i següents dels Estatuts de Riudoms Serveis, es RESOL: 

 
Primer.- Designar als membres indicats al present escrit, amb el següent detall: 
 

 Assemblea General, aquesta estarà integrada per tots els membres del Ple així com el 
Secretari i l’Interventor de l’Ajuntament. 

 President i Gerent, aquest recaurà sobre l’Alcalde-President de la Corporació Sr. Josep Maria 
Cruset Domènech. 

 Consell d’Administració, aquest estarà format per un total de 5 membres, sent designats, a 
més de la Presidència: 
 

- Jordi Domingo Ferré 
- Xavi Gallego Seuba  
- Sergi Pedret Llauradó 
- Maria Cros Torrents 

 

 Consell Assessor, aquest estarà format per un total de 7 membres, sent designats: 
 

- Josep Maria Cruset  
- Jordi Domingo Ferré 
- Montse Corts Vilaltella 
- Veronica Torres Ferrant 
- Maria Cros Torrents 
- En representació de CUP; Pere Campíñez Salas 
- En representació de ERC; Jordi Ortiz Boria 

 
Segon.- Ordenar la publicació de la present resolució de l'Alcaldia, de la qual se'n donarà compte al 
Ple en la primera sessió que celebri, sense perjudici de la notificació personal als designats”. 

 
 
El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat. 
 
 
12/. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT 
DE MEMBRES A L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL RIUDOMS SERVEIS 
 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució 2015_06-29-03 dictada per 
l’Alcaldia en data 29 de juny de 2015, en relació amb el nomenament dels òrgans 
necessaris per al funcionament de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis. 
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“Assumpte: Decret de nomenament dels òrgans necessaris per al funcionament de l’Entitat Pública 
Empresarial Riudoms Serveis. 
 
 
Es competència d’aquesta Alcaldia en virtut dels Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms 
Serveis, aprovats definitivament per Acord de Ple de data 15 de setembre de 2010 i vist el resultat de 
les eleccions de data 24 de maig de 2015 procedir a designar els membres dels òrgans necessaris 
per al funcionament de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis. 
  
Així, de conformitat amb l’article 5 i següents dels Estatuts de Riudoms Serveis, dicto la següent 
Resolució: 
 
Primer.- Designar als membres indicats al present escrit, amb el següent detall: 
 

 Assemblea General, aquesta estarà integrada per tots els membres del Ple així com el 
Secretari i l’Interventor de l’Ajuntament. 
 

 President i Gerent, aquest recaurà sobre l’Alcalde-President de la Corporació Sr. Josep Maria 
Cruset Domènech. 
 

 Consell d’Administració, aquest estarà format per un total de 5 membres, sent designats a 
més del President de l’Entitat: 
 

- Mireia Massó Ametller 

- Maria Cros Torrents 

- Jordi Domingo Ferré 

- Verònica Torres Ferrant 

 
Segon.- Ordenar la publicació de la present resolució de l'Alcaldia, de la qual se'n donarà compte al 
Ple en la primera sessió que celebri, sense perjudici de la notificació personal als designats”. 

 
El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat. 
 
 
13/. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN 
ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda amb l’abstenció del Sr. Pere Campíñez, i amb el vot a 
favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Carles Garcia, Montse 
Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó, Jordi Ortiz, Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-President, 
això que segueix: 
 
Primer.- Nomenar els representants municipals als centres escolars del municipi: 
 
- Al Consell Escolar de l’Escola Beat Bonaventura 
 Sra. Maria Cros Torrents 
   
- Al Consell Escolar de l’Escola Cavaller Arnau 
 Sra. Maria Cros Torrents 
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- Al Consell Escolar de lnstitut "Joan Guinjoan" 
 Sra. Maria Cros Torrents 
   
- Al Consell Escolar de l'Escola Municipal de Música 
 Sra. Mireia Massó Ametller 
   
- Al Consell Escolar Municipal 
 Sra. Maria Cros Torrents, que presidirà 

Sra. Mireia Massó Ametller, designat en representació del Grup Municipal de CIU. 
Sra. Montserrat Corts Vilaltella, designat en representació del Grup Municipal de 
CIU. 
Sr. Marcel·lí Garriga Masdeu, designat en representació del Grup Municipal d’ERC. 
Sra. Noelia Valdivieso Reche, designada en representació del Grup Municipal de 
CUP. 
  

- Al Consell de Participació de la Llar d’Infants 
 Sra. Maria Cros Torrents 
   

Segon.- Nomenar els representants municipals a les següents entitats del municipi: 
 
- A l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Riudoms 
 Sra. Montserrat Corts Vilaltella 
   

Tercer.- Nomenar els representants municipals a les següents entitats: 
 
- Associació Inter Baix Camp 
 Sra. Mireia Massó Ametller 
 
- Govern Territorial de Salut del Baix Camp 
 Sra. Mireia Massó Ametller 
 
- Consell Escolar Territorial 
 Sra. Maria Cros Torrents 
 
- Fundació del Beat Bonaventura 
 Sr. Jordi Domingo Ferré 
 
- Consorci d’Aigües del Camp de Tarragona 
 Sr. Sergi Pedret Llauradó 
 
- Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes 

Sr. Sergi Pedret Llauradó 
 

- Mesa Local d’Ocupació del Baix Camp i Priorat 
 Sra. Montserrat Corts Vilaltella 
 
- Juntes de Compensació: 
 

- PPR-2 Ampliació la Soleiada: Sr. Xavier Gallego Seuba 
- PPR-5 El Colomar: Sr. Xavier Gallego Seuba 
- PPI-4 Mas de Don Felip: Sr. Xavier Gallego Seuba  
- PERI-4 Convent-Polígon II: Sr. Xavier Gallego Seuba  
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- PERI-3 Ampliació parcel·les Ferrant: Sr. Xavier Gallego Seuba 
 

Quart.- Les representacions municipals als òrgans que s’indiquen a continuació 
seran exercides per l’Alcalde i, en cas de substitució, pel regidor Sr. Sergi Pedret 
Llauradó. Són: 
 

- Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals al Baix Camp 
- Consorci Localret 

 
 
14/. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE 
LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució 2015_06-25-04 dictada per 
l’Alcaldia en data 25 de juny de 2015, en relació amb la designació de la presidència 
del Consell Escolar Municipal. 
 
Assumpte: Decret de l’Alcaldia de delegació de la presidència del Consell Escolar Municipal 
 
1. ANTECEDENTS 
 
Atès que el passat dia 13 de juny de 2015 va quedar constituïda la nova corporació sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, i en virtut de la potestat 
d’autoorganització, l’Alcalde té la facultat de designar la presidència del Consell Escolar Municipal. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
El Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals d’organització i de 
funcionament dels Consells Escolars Municipals estableix que la presidència del Consell Escolar 
Municipal correspon a l’alcalde del municipi, que podrà delegar en un regidor de l’Ajuntament  
mitjançant la corresponent disposició de l’Alcaldia. 
 
D’altra banda, l’article 56 del D.L. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya disposa que l’alcalde pot delegar l’exercici de les seves 
atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i també a favor de qualsevol regidor encara 
que no pertanyi a aquesta. 
 
Essent que per decret de l’Alcaldia del dia 23 de juny de 2015 es va efectuar delegació de l’Alcaldia 
en matèria d’ensenyament a favor de la regidora Sra. Maria Cros Torrents, a la vegada membre de la 
Junta de Govern Local, es considera convenient delegar també a dita regidora la presidència del 
Consell Escolar Municipal. 
 
3. RESOLUCIÓ 
 
En compliment d'aquesta normativa, RESOLC: 
 
Primer.- Delegar la presidència del Consell Escolar Municipal a favor de la regidora Sra. Maria Cros 
Torrents, la qual té delegada la gestió de l’àrea d’ensenyament. 
 
Segon.- L’àmbit de la delegació comprèn les funcions que estableix Llei reguladora dels consells 
escolars 25/1985, de 10 de desembre, desenvolupada pel Decret 404/1987, de 22 de desembre, el 
qual regula les bases generals d'organització i de funcionament dels consells escolars municipals. 
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Tercer.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que celebri, en compliment 
d’allò que disposa l’article 38.d) del RD 2568/1986, de 28 de novembre”. 

 
El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat. 
 
 
15/. PROPOSTA DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ AMB EL RÈGIM DE DEDICACIÓ 
I RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot en contra dels Srs. Pere Campíñez, Jordi 
Ortiz, Marcel·lí Garriga, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica 
Torres, Maria Cros, Carles Garcia, Montse Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó i 
l’Alcalde-President, això que segueix: 
 
Primer.- Aprovar el règim i retribucions dels càrrecs electes segons el règim de 
delegacions de la manera següent: 
 

Regidor 
Càrrec que 

ostenta  
Delegacions 

Règim de 
dedicació 

Retribució 
mensual bruta 

(14 pagues)  
Josep M. Cruset Domènech Alcalde Alcalde règim d’assistències Assistències 

Xavier Gallego Seuba Regidor 1er tinent d'alcalde règim d’assistències Assistències 

Verònica Torres Ferrant Regidora 5é tinent d'alcalde 20 hores setmanals 950 euros bruts  

Maria Cros Torrents    Regidora 3er tinent d'alcalde règim d’assistències Assistències 

Jordi Domingo Ferré   Regidor 4t  tinent d'alcalde règim d’assistències Assistències 

Carles Garcia Jardí Regidor 2on tinent d'alcalde 20 hores setmanals 950 euros bruts  

Montse Corts Vilaltella Regidora Regidora delegada 20 hores setmanals 950 euros bruts  

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

Mireia Massó Ametller Regidora Regidora delegada 20 hores setmanals 950 euros bruts  

Pere Campíñez Salas Regidor Sense delegacions règim d’assistències Assistències 

Roser Torres Sanz Regidora Sense delegacions règim d’assistències Assistències 

Jordi Ortiz Boria Regidor Sense delegacions règim d’assistències Assistències 

Marcel·lí Garriga Masdeu Regidor Sense delegacions règim d’assistències Assistències 

 
Segon.- Els regidors que percebin retribucions per dedicació parcial es computarà 
aquesta en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les 
dues restants corresponents a les mensualitats extraordinàries del mesos de juny i 
desembre, de conformitat amb la corresponent alta en la Seguretat Social. 
 
Tercer.- Donar d’alta els regidors esmentats al règim general de la Seguretat Social 
amb efectes del dia 7 de juliol de 2011. 
 
Quart.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, 
per assistència a les reunions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit: 
 

ÒRGAN ASSISTÈNCIA 
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Ple 107,85 euros 

Junta de Govern Local 107,85 euros 

Comissions Informatives 53,92 euros 

Entitats Públiques Empresarials, òrgans de govern 53,92 euros 

Comissió Especial de Comptes 53,92 euros 

OOAA Patronat de la Fira 53,92 euros 

Meses de contractació 53,92 euros 

 
La assistència a altres òrgans no seran retribuïdes. 
 
Cinquè.- Establir indemnitzacions per despeses efectivament ocasionades en 
l’exercici del seu càrrec a raó dels conceptes i quantitats que s’indiquen a 
continuació: 
 

A. Indemnitzacions per desplaçaments produïdes i acreditades pel 
desenvolupament de les responsabilitats dels regidors i aprovades per 
l’Alcaldia. 

B. Altres despeses: indemnitzacions de les despeses efectivament produïdes i 
acreditades pel desenvolupament de les responsabilitats dels regidors i 
aprovades o encomanades per l’Alcaldia. 

 
Sisè.- Establir les assignacions econòmiques als grups polítics que s’han constituït 
de la forma següent: 
 

 Component fix (per grup):   50 euros. 
 Component variable:   45 euros/regidor 

 
Aquestes assignacions s’estableixen amb efectes dia 7 de juliol de 2015 i han 
d’aplicar-se a atendre les despeses relacionades amb el funcionament del grup 
polític. El destí d’aquests fons no podrà ser per pagar remuneracions a personal 
propi de l’Ajuntament, inclosos els propis membres de la Corporació, ni tampoc 
destinar-se a adquirir béns patrimonials inventariables. I es trobarà sotmès al 
compliment de la Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l'activitat 
econòmic financera dels Partits Polítics (BOE 31/03/2015) que imposa obligacions 
de comptabilitat i control sobre aquest tipus de subvencions i aportacions a Grups 
Polítics. 
 
Setè.- 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. 
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16/. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE 
DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA A FAVOR DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució 2015_06-25-01 dictada per 
l’Alcaldia en data 25 de juny de 2015, en relació amb les delegacions de 
competències de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local. 
 

 
“Vist que el passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació 
municipal es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. En virtut del principi d’autoorganització i 
amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes municipals, es considera necessària la 
delegació d’atribucions a la junta de govern local. 
 
De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la delegació de l’exercici de les 
atribucions pròpies en la junta de govern local i, en els municipis on aquesta no fos constituïda, en els 
tinents d’alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això, llevat 
de les matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
En aquest sentit l'article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, disposa que l'Alcalde pot delegar l'exercici de les 
seves atribucions, excepte les de l'article 53.3, en els membres de la Comissió de Govern i a favor de 
qualsevol altre regidor, encara que no pertanyi a aquesta. 
 
L'acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es 
deleguen i les condicions concretes del seu exercici. 
 
Totes les delegacions que s'efectuïn seran realitzades mitjançant decret de l'Alcaldia i se'n donarà 
compte al Ple, sense perjudici de la preceptiva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC: 
 
PRIMER. Efectuar, a favor de la junta de govern local, una delegació genèrica d’atribucions en les 
matèries següents: 
 

ARTICLE ATRIBUCIÓ DELEGADA 

 
21.1.b) 
LRBRL 

 

 
Representar l’Ajuntament. 

 
21.1.d) 
LRBRL 

 
Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals. 
 

 
 
 
 
 
 
 

21.1.f) 
LRBRL 

 
Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost 
aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva competència. 
 
Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions 
vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos 
liquidats en l’exercici anterior. 
 
Ordenar pagaments i rendir comptes. 
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(Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.) 

 
21.1.g) 
LRBRL 

 
Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla 
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció 
de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i 
distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni 
periòdiques. 

 
 

21.1.j) 
LRBRL 

 
Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple 
la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i 
dels projectes d’urbanització. 

 
21.1 n) 
LRBRL 

 

 
Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per 
infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què 
aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans. 

 
21.1.o) 
LRBRL 

 
L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent 
per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost. 

21.1.q) 
LRBRL 

 
Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin 

expressament al Ple o a la Junta de Govern Local. 

21.1.r) 
LRBRL 

 
Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los 

complir. 

 
 
 
 

ARTICLE ATRIBUCIÓ DELEGADA 

 
 
 
 
 

DA 2a 
TRLCSP 

 

 
Les competències com a òrgan de contractació respecte dels 
contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de 
serveis públics, els contractes administratius especials, i els 
contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost ni , en qualsevol cas, la quantia de 
sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat 
de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia assenyalada. 

 
 
 
 
 

DA 2a 
TRLCSP 

 

 
L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 
dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €, així com 
l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia 
indicats en els supòsits següents: 
 
Béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost. 
 
Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació 
dels quals no es trobi prevista en el pressupost.  
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SEGON. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern Local, en els termes i 
dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan. Els 
acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com titular de la 
competència originària, i seran immediatament executius i presumptament legítims. 
 
TERCER. Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, sense 
perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit, sense 
perjudici de la potestat d’advocació per l’Alcalde. 
 
QUART. Notificar aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia d’aquesta Resolució, quant a les 
delegacions específiques, resta condicionada a l’acceptació per l’òrgan delegat. Si, en el termini de 
tres dies hàbils comptats des de la notificació de l’acord, l’òrgan delegat no fa cap manifestació 
expressa davant de l’òrgan delegant, la delegació s’entén acceptada. 
 
CINQUÉ. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï 
 
SISÈ. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, sens perjudici 
que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la data de la Resolució, d’acord amb el 
que estableix l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre”. 

 
 
El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat. 
 
 
17/. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL 
PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot en contra dels Srs. Pere Campíñez, Jordi 
Ortiz, Marcel·lí Garriga, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica 
Torres, Maria Cros, Carles Garcia, Montse Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó i 
l’Alcalde-President, això que segueix: 
 
Primer.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica 
d’atribucions del Ple en les matèries següents: 
 
 

TITULAR 
COMPETÈNCIA 

ÒRGAN EN QUI 
ES DELEGA 

ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICLE 

 
 

Ple 

 
Alcaldia/Junta de 

Govern Local 

 
L’exercici de les accions judicials i 
administratives i la defensa de la 
corporació en matèries de competència 
plenària. 

 
22.2.j) 
LRBRL 

 
Ple 

 
Alcaldia/Junta de 

Govern Local 

 
La declaració de lesivitat dels actes de 
l’Ajuntament.  

 
22.2.k) 
LRBRL 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les operacions de tresoreria, que li 
correspondran quan l’import acumulat 
de les operacions vives en aquell 
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Ple Alcaldia/Junta de 
Govern Local 

moment superin el 15 per 100 dels 
ingressos corrents liquidats en 
l’exercici anterior, de conformitat amb 
el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, que aprova el Text refós de la 
Llei d’hisendes locals. 

22.2.m) 
LRBRL 

 
 
 
 
 
 

Ple 

 
 
 
 
 
 
Alcaldia/Junta de 

Govern Local 

 
Les contractacions i concessions de 
tota classe quan el seu import superi el 
10 per 100 dels recursos ordinaris del 
pressupost i, en qualsevol cas, els 
6.000.000 €, així com els contractes i 
les concessions plurianuals, quan la 
seva durada sigui superior a quatre 
anys i els plurianuals de menor duració 
quan l’import acumulat de totes les 
anualitats superi el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici i, en tot 
cas, quan sigui superior a la quantia 
assenyalada en aquesta lletra. 

 
 
 
 

DA 2a 
TRLCSP 

 
 

Ple 

 
 

Alcaldia/Junta de 
Govern Local 

 
L’aprovació dels projectes d’obres i 
serveis quan sigui competent per a la 
seva contractació o concessió, i quan 
encara no estiguin previstos en els 
pressupostos. 

 
22.2.ñ) 

 
 
 
 
 

Ple 

 
 
 
 

Alcaldia/Junta de 
Govern Local 

 
L’adjudicació de concessions sobre els 
béns de la Corporació i l’adquisició de 
béns immobles i drets subjectes a la 
legislació patrimonial així com 
l’alienació del patrimoni quan no 
estiguin atribuïdes a l’Alcalde o 
President, i dels béns declarats de 
valor històric o artístic qualsevol que 
sigui el seu valor. 

 
 
 

DA 2a 
TRLCSP 

  
 

Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern Local, 
en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser 
delegades en cap altre òrgan. Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran 
dictats per aquest  Ple com titular de la competència originària, i seran 
immediatament executius i presumptament legítims. 
 
Tercer.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia 
següent a l’adopció d’aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d’advocació pel Ple de la corporació. 
 
Quart.- Notificar aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia d’aquesta Resolució, 
quant a les delegacions específiques, resta condicionada a l’acceptació per l’òrgan 
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delegat. Si, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de l’acord, 
l’òrgan delegat no fa cap manifestació expressa davant de l’òrgan delegant, la 
delegació s’entén acceptada. 
 
Cinquè.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà 
de la data de la Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 51.2 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
 
18/. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TRESORER 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix: 
  
Primer.- Nomenar tresorera de l’Ajuntament de Riudoms a la Sra. Edita Mestre 
Guinart, funcionària de carrera de la Corporació, atès que reuneix els requisits 
esmentats.  
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les dinou hores i quaranta-
nou 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 


