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EXTRACTE 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 10 DE FEBRER DE 2015 
 

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les 
catorze hores i cinc minuts de la tarda del dia deu de febrer 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. José Vicente Mir Arner, Sr. 
Francesc Xavier Bonet, Sr. Eudald Salvat Mestre i Sra. Verònica Torres 
Ferrant. 
 
Dóna fe de l’acte la secretària accidental Sra. Sílvia Font Ferraté. 
 
 
1/. APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
El senyor alcalde declara obert l’acte i per disposar tots els regidors membres 
de la Junta de Govern Local de l’acta corresponent a la sessió del dia 26 de 
gener de 2015, se n’omet la lectura, i se n’aprova el seu contingut per 
unanimitat. 
 
 
2/. DESPATX OFICIAL. 
 
A) Donar compte de la concessió de subvenció per part de la Diputació de 
Tarragona per a la construcció d’un segon accés en el procés de recuperació i 
consolidació de la cisterna vella del segle XII. L’import de l’ajut és de 60.000,00 
€. 
 
 
3/. 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 26 de gener de 2015.  
 
 
4/. PRÈVIA A LA SEVA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS 
ACORDS: 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
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A proposta del regidor delegat d’Hisenda i Governació 
 
1/ Aprovar la despesa i pagament de la relació de factures núm. 28/2014 per un 
import de 79.046,40 € i que han estat autoritzades i conformades pels regidors 
- delegats de cada àrea o servei 
 
2/ Aprovar la despesa i pagament de la relació de factures núm. 2/2015 per un 
import de 62.335,17 € i que han estat autoritzades i conformades pels regidors 
- delegats de cada àrea o servei. 
 
3/ Aprovar la proposta d’adhesió al servei SEU-e del Consorci d'Administració 
Oberta de Catalunya. 
 
4/ Aprovar la continuïtat en donar suport al servei i obtenció del Document 
Nacional d’Identitat previst pels dies 18 i 20 de març de 2015. 
 
5/ Aprovar la convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa 
de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d’operaris de 
serveis diversos. 
 
6/ Aprovar la convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa 
de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de monitor/a de 
menjador. 
 

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS 
 
A proposta del regidor delegat d’Urbanisme, Obres i Activitats. 
 
7/ Exp. núm. 30/2001-A 
Comunicació presentada per part de la societat INSAVI, CB, de cessament 
definitiu de l’activitat de taller de serralleria, que exerceix a la nau situada a l’Av. 
del Prat, núm. 8.  
 
8/ Exp. núm. 137/2012 
Devolució de la fiança d’obra de rehabilitació de la coberta i façana i execució 
de l’estructura del sostre de la planta baixa i planta primera, i la consolidació del 
forjat del sostre de la planta segona de l’edifici entre mitgeres situat al carrer 
Major, núm. 23  
 
9/ Projecte 983320 T-67.550 MT i BT). 
Devolució de la fiança a Endesa Distribución Electrica, SLU, corresponent a 
l’obra d’estesa de 347 metres de línia de Mitja Tensió a 25 kV (94 metres de 
línia nova i 253 metres de retibat) de línia aèria en un circuït des del suport NA i 
fins el suport ND, existent, instal·lant dos castellets metàl·lics als punts NB i NC 
i estesa de línia aèria 0,6/1 kV de 131 metres (95 metres de nova estesa i 36 
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metres de retibat) des del suport de fusta existent de línia CT XR094 fins al 
puntalet a instal·lar per client a la parcel·la 10 del polígon 50  
 

10/ Exp. núm. 82/2014. 
Devolució de les fiances a la societat SPCEN INVEST XXI AEIE corresponents 
a l’obra d’adequació per canvi d’ús de la nau A, ubicada al carrer de Tarragona, 
núm. 21 (parcel·la 8 del PPI-1 “El Prat”) per a condicionar-la com a laboratori 
d’anàlisi i de recerca  
 
11/ Exp. núm. 129/2014 
Aprovar la certificació d’obres núm. 2 per un import de 58.130,41 €, IVA inclòs, 
de les obres d’Ampliació i reforma dels vestidors municipals existents per al 
Complex esportiu de Tarragona a Riudoms adjudicades a l’empresa 
Edificacions i Reparacions Tarraco, SL. 
 
12/ Exp. núm. 81/2014 
Aprovar la certificació d’obres núm. 3 per un import de 59.977,19 €, IVA inclòs 
de les obres d’adequació interior de la planta baixa del Casal riudomenc per a 
llar de jubilats adjudicades a l’empresa Edificacions i Urbanitzacions Vendrell, 
SL. 
 
13/ Exp. núm. 229/2004 
Aprovar definitivament el projecte d’urbanització del Pla parcial residencial 2 – 
PPR-2  “Ampliació la Soleiada”.  
 
14/ Exp. núm. 149/2013  
Aprovar la certificació d’obres núm. 4 per un import de 54.139,58 IVA inclòs de 
les obres de millora dels serveis i la pavimentació del carrer Nou i part del 
carrer de Sant Jaume adjudicades a l’empresa Tecnologia de Firmes, SA. 
 
15/ Exp. núm. 141/2014 
Aprovar la certificació d’obres núm. 1 per un import de 2.847,64 €, IVA inclòs 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 adjudicades a l’empresa 
Jordi’s Cabré, SL. 
 
16/ Exp. núm. 148/2014 
Aprovar la certificació d’obres núm. 1 per un import de 16.572,57 € IVA inclòs 
de les obres de recuperació i consolidació de la cisterna vella del s. XII del 
municipi de Riudoms adjudicades a l’empresa Jordi’s Cabré, SL. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A proposta del regidor de Serveis Públics. 
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17/ Donar compte del decret d’alcaldia d’aprovació de la certificació de 
despeses indirectes de l’exercici 2014, corresponent al funcionament de l’EDAR 
de Riudoms per un import de 7.335,78 € (més IVA). 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES 
 
A proposta de la regidora de Festes. 
 
18/ Aprovar les despeses relatives que pugen un total de 6.932,00 € dels actes 
del Carnaval 2015  
 
19/ Aprovar les bases que regiran el concurs de disfresses del Carnaval 2015 
que es portarà a terme al Pavelló Municipal. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ESPORTS 
 
A proposta del regidor d’Esports 

20/ Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu del Baix 
Camp, l’Ajuntament de Riudoms  i l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms, per tal 
de desenvolupar les activitats del programa Dinamització esportiva als centres 
d’educació primària i secundària del Baix Camp per al curs 2014/2015. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT I LLEURE 
 
A proposta de la regidora de Joventut i Lleure 
 
21/ Aprovar la compra de jocs pel Local Jove “El Mercat” per import de 500,00 
€. 
 
 
5/. PRÈVIA LA SEVA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA ÉS ADOPOTAT EL 
SEGÜENT ACORD: 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ 
 
A proposta de la regidora d’Ocupació i Formació  
 
22/ Aprovar la realització i la despesa econòmica d’uns tallers per la recerca de 
feina sota el títol “Càpsules formatives en competències clau per a la recerca 
de feina”. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les catorze hores i 
trenta minuts de la tarda. 


