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SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local que 
tindrà lloc el dia 7 d’abril de 2015, a les 18.00 h, a la Sala de Sessions de la Casa de 
la Vila. 
 

ORDRE  DEL  DIA 
 
 
1/. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR QUE VA 
TENIR LLOC EL DIA 23 DE MARÇ DE 2015 
 
2/. DESPATX OFICIAL 
 
3/. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA, DES 
DE L’ÚLTIMA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
4/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
4.1/ Aprovar, si s’escau, la relació de factures núm. 6/2015. 
4.2/ Resolució del recurs d’alçada, interposat per l’empresa AUSA CENTER, SLU, 
contra l’acord de la Mesa de Contractació de 17 de març de 2015, en el procediment 
de contractació per al subministrament d’una màquina escombradora de neteja viària 
de Riudoms (exp. 11/2015). 
4.3/ Aprovació, si s’escau, de la relació classificada de les ofertes presentades per a 
l’adjudicació del contracte de subministrament d’una màquina escombradora per a 
neteja viària (exp. 11/2015). 
4.4/ Donar compte de la matrícula de l’IAE per quotes municipals de l’exercici del 
2015. 
4.5/ Aprovació, si s’escau, del padró d’aigua, brossa i clavegueram corresponent al 1r 
trimestre de 2015. 
4.6/ Aprovació, si s’escau, del padró de brossa dels disseminats per a l’any 2015. 
4.7/ Aprovació, si s’escau, del conveni a subscriure amb la Colla Sardanista Roses de 
Tardor per contribuir a les despeses suportades amb motiu de l’adquisició d’un banderí 
i vestuari per a l’entitat. 
4.8/ Aprovació, si s’escau, del conveni a subscriure amb l’Institut Joan Guinjoan i 
Gispert per contribuir a les despeses suportades amb motiu de la publicació de la 
revista “La Mòbila”, del curs 2014/2015. 
4.9/ Aprovació, si s’escau, de l’encàrrec a la Parròquia de Sant Jaume Apòstol de 
Riudoms de la contractació de l’acompanyament musical del Consistori en les 
processons de les festes de caràcter tradicional i cultural del municipi. 
4.10/ Altres assumptes. 
 
5/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS 
5.1/ Expedients d’obres. 
5.2/ Devolucions de fiances. 
5.3/ Aprovació de la certificació d’obres núm. 4 i última de les obres d’Ampliació i 
reforma dels vestidors municipals existents per al Complex esportiu de Tarragona a 
Riudoms. 
5.4/ Aprovació de la certificació d’obres núm. 6 i última de les obres de millora dels 
serveis i la pavimentació del carrer Nou i part del carrer de Sant Jaume. 
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5.5/ Aprovació de la certificació d’obres núm. 3 de les obres de recuperació i 
consolidació de la cisterna vella del s. XII del municipi de Riudoms. 
5.6/ Aprovació de la certificació d’obres núm. 3 de les obres de construcció de l’accés 
en el procés de recuperació i consolidació de la cisterna vella del s. XII del municipi de 
Riudoms. 
5.7/ Aprovació de la certificació d’obres núm. 2 de les obres de construcció d’un segon 
accés en el procés de recuperació i consolidació de la cisterna vella del s. XII del 
municipi de Riudoms. 
5.8/ Altres assumptes. 
 
6/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ESPORTS 
6.1/ Aprovar, si s’escau, la cessió de les instal·lacions a favor de la Federació Catalana 
de Futbol pel XIV Campionat Nacional d’Espanya de seleccions autonòmiques de 
Futbol 8 Femení sub 12 organitzat per la mateixa Federació Catalana de Futbol i la 
memòria de l’activitat. 
6.2/ Aprovar, si s’escau, les despeses relatives al XIV Campionat Nacional d’Espanya 
de seleccions autonòmiques de Futbol 8 Femení sub 12 organitzat per la Federació 
Catalana de Futbol. 
6.3/ Altres assumptes. 
 
7/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA 
7.1/ Aprovar, si s’escau, la col·laboració i les despeses derivades de l’exposició “25 
anys de riudomencs, 1990-2014” organitzat pel fotògraf Mateu Salvat. 
7.2/ Aprovar, si s’escau, les despeses per l’organització de la xerrada sobre les restes 
arqueològiques del Born impartida per l’arqueòleg director de les excavacions Sr. 
Antoni Fernández Espinosa. 
7.3/ Aprovar, si s’escau, les despeses i l’organització de l’exposició d’autors locals. 
7.4/ Aprovar, si s’escau, les despeses i l’organització de la 9a Trobada de puntaires. 
7.5/ Aprovar, si s’escau, les despeses i l’organització de la 2a Trobada de Caramelles 
de Riudoms 
7.6/ Altres assumptes. 
 
8/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I CIRCULACIÓ  
8.1/ Proposta d’autorització de la transmissió de la llicència de taxi núm. 1 sol·licitada 
pel Sr. José Yeste Castaño. 
8.2/ Altres assumptes. 
 
9/. ASSUMPTES URGENTS  
 
10/. TORN OBERT DE PARAULES 
 
 
 
L’Alcalde, 
 
 
 
Josep Maria Cruset Domènech 
Riudoms, 1 d’abril de 2015 
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