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EXTRACTE 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2015 
 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les divuit 
hores i cinc minuts de la tarda del dia vint-i-tres 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 Ortiz i Sra. Verònica Torres Ferrant, en segona 
convocatòria. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Eudald Salvat Mestre. 
 
Dóna fe de l’acte la secretària interventora Marta Cuesta García. 
 
 
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 10 de 
febrer de 2015, se n’omet la lectura, i se n’aprova el seu contingut per 
unanimitat. 
 
 

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 10 de febrer 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 i Governació 
 
1/ Aprovar la despesa i pagament de la relació de factures núm. 29/2014 per un 
import de 1.291,29 € i que han estat autoritzades i conformades pels regidors - 
delegats de cada àrea o servei. 
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2/ Aprovar la despesa i pagament de la relació de factures núm. 3/2015 per un 
import de 126.425,19 € i que han estat autoritzades i conformades pels 
regidors-delegats de cada àrea o servei. 
 
3/ Aprovar el detall dels costos corresponent al transport adaptat que es 
gestiona a través del Consell Comarcal del Baix Camp i realitzat per la Creu 
Roja de Reus, durant el curs escolar de setembre de 2014 a juliol de 2015. 
 
4/ Aprovar el pressupost per les imatges de la nova web de l’Ajuntament de 
Riudoms per un import de 1.680,69 IVA inclòs. 
 
5/ Exp. núm. 17/2015 
Aprovar els serveis d’un enginyer tècnic industrial perquè dugui a terme les 
tasques pròpies de l’activitat municipal a través d’un contracte menor de 
serveis. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A proposta de la regidoria de Serveis Públics 
 
6/ Aprovar sol·licitar a l’ACA l’atorgament de fons necessaris per a la prestació 
del servei de sanejament, d’acord amb el pressupost de l’EDAR de Riudoms, 
per a l’exercici 2015 per import total de  28.965,64 €. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA 
 
A proposta del regidor de Cultura 
 
7/ Aprovar el pressupost per les activitats que es portaran a terme a la 
Biblioteca Pública Municipal durant l’any 2015: L’hora del conte que puja un 
total de 500,00 € i El Club de Lectura “Llibres, cafè i avellanes” que puja un 
total de 500,00 €. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
 
A proposta de la regidora de Benestar Social 
 
8/ Aprovar el conveni a subscriure amb Càritas Parroquial Riudoms per 
contribuir a les despeses suportades amb motiu de les activitats de caràcter 
benèfic i social que desenvolupa l’entitat en benefici de les famílies amb 
dificultats. 
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ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ 
LOCAL 
 
A proposta de la regidora de Promoció Econòmica i Comerç Local 

9/ Aprovar donar suport organitzatiu i aprovar-ne la despesa per l’organització 
de la 4a Ruta de “Les Tapes de Gaudí” que tindrà lloc els dies 5, 6, 7 i 8 de 
març i 12, 13, 14 i 15 de març de 2015. 
 
 
4/. PRÈVIA LA SEVA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL 
SEGÜENT ACORD: 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 

A proposta d’Alcaldia 

10/ Donar suport organitzatiu a l’acte coorganitzat amb l’ANC que es realitzarà 
al Teatre Auditori Casal Riudomenc, el 6 de març de 2015 en què la periodista 
Mònica Terribas, conductora del Matí de Catalunya Ràdio, farà una conferència 
al Teatre Auditori Casal Riudomenc. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


