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EXTRACTE 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 12 DE GENER DE 2015 

 
 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les divuit 
hores i disset minuts de la tarda del dia dotze de gener 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 i Sr. Eudald Salvat Mestre. 
 
Excusa la seva absència la tinenta d’alcalde Sra. Verònica Torres Ferrant. 
 
Dóna fe de l’acte la secretària interventora Sra. Marta Cuesta García. 
 
El senyor alcalde declara obert l’acte. 
 
 
1/. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA, 
DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Es dóna compte 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 30 de 
desembre de 2014.  
 
 
2/. 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 i Governació. 
 
1/ Aprovar la despesa i pagament de la relació de factures núm. 26/2014 per un 
import de 4.438,66 € i que han estat autoritzades i conformades pels regidors-
delegats de cada àrea o servei.  
 
2/ Aprovar l’adjudicació del contracte administratiu especial menor per a 
l’explotació del servei de bar, situat a les instal·lacions dels Camps de Futbol 
Municipal, segons l’expedient de ref. 126/2014-SEC. 
 

3/ Aprovar el padró d'aigua, brossa i clavegueram del 4t trimestre de 2014, 
segons el següent detall: 
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Codi Concepte Import 

800 Taxa subministrament d’aigua   122.664,84 € 

560 Taxa gestió de residus     96.218,32 € 

562 Taxa residus + clavegueram       2.264,94 € 

 TOTAL   221.148,10 € 

 
Període de cobrament des del 29 de gener fins el 29 de març de 2015. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A proposta del regidor delegat de Serveis Públics. 
 
4/ Donar compte de la Resolució definitiva per part de l’ACA d’atribució de 
recursos, en concepte de despeses indirectes, per a l’anualitat 2014 per la 
prestació del servei de sanejament a Riudoms per la quantitat de 7.567,40 € 
(més IVA). 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES 
 
A proposta de la regidora delegada de Festes. 
 
5/ Aprovar les despeses relatives als actes programats per la Festa Major de 
Sant Sebastià 2015 que pugen un total de 7.970,00 €. 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les divuit hores i 
trenta-nou minuts de la tarda. 
 
      
 

 
 


