
4-SECRE/2015 

15000317\GEXP_SECRE  Ref. JGL 02/15 

EXTRACTE 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 26 DE GENER DE 2015 

 
 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les dinou 
hores i deu minuts de la tarda del dia vint-i-sis 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 la tinenta d’alcalde Sra. Verònica Torres Ferrant. 
 
Excusa la seva absència el tinent d’alcalde Sr. Eudald Salvat Mestre. 
 
Dóna fe de l’acte la secretària accidental Sra. Sílvia Font Ferraté. 
 

1/. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
 
El senyor alcalde declara obert l’acte i per disposar tots els regidors membres 
de la Junta de Govern Local de les actes corresponents a les sessions dels 
dies 16 i 30 de desembre de 2014 i 12 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 l’ajut econòmic, de caràcter extraordinari, concedit per la 
Diputació de Tarragona per la instal·lació d’una pista d’skate. a l’antic camp de 
futbol. L’import de l’ajut és de 20.000,00 €. 
 
B) Donar compte de l’ajut econòmic dins del programa extraordinari de suport 
als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, la Llar 
d’Infants Picarols, curs 2013-2014, concedit per la Diputació de Tarragona. 
L’import de l’ajut extraordinari és de 71.575,00 €. 
  
C) Donar compte de l’ajut econòmic, concedit per la Diputació de Tarragona, 
per interessos de préstecs concertats per l’any 2014. per Ajuntaments i 
Consells Comarcals, convocatòria 2014. L’import de l’ajut és de 2.943,00 €. 
 
 
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 12 de gener de 2015.  
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4/. 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. 27/2014 per un 
import de 81.423,54 € 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. 1/2015 per un 
import de 1.235,84 € i que han estat autoritzades i conformades pels regidors - 
delegats de cada àrea o servei. 
 
A proposta del regidor delegat de Serveis Públics 
 
3/ Aprovar l’adquisició de material per a construir una àrea per a gossos, 
actuació prevista dins el “Pla de millora de zones verdes”, a l’empresa Serma 
Equipamiento Urbano per import de 2.857,17 € (IVA inclòs). 
 
A proposta d’Alcaldia 
 
4/ Aprovar l’inici de l’expedient per a liquidar el contracte de concessió 
administrativa d’ús privatiu per l’explotació del bar dels camps de futbol, amb 
tràmit d’audiència per la concessionària, segons l’expedient de referència 
41/2014-JUR. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS 
 
A proposta del regidor delegat d’Urbanisme, Obres i Activitats 
 
5/ Exp. núm. 52/2014 
Atorgar llicència d’obres a Promocions Immobiliàries Torrell Vidal, SCP, de 
modificació d’obertures de l’edifici de la Plaça de l’Església, núm. 12, en relació 
a les obres autoritzades de reforma interior i reparació de la teulada. 
 
6/ Exp. núm. 160/2014 
Atorgar llicència d’obres a Gas Natural Distribución, SDG, per a l’obertura d’una 
rasa sobre vorera i calçada de 39 x 0,4 m2 per a subministrar gas natural a 
nous abonats al carrer de Sant Jaume. 
Pressupost: 1.177,80 € 
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7/ Exp. núm. 242/2007 
Atorgar pròrroga de llicència d’obres per a la construcció de sis habitatges 
unifamiliars entre mitgeres al carrer de Josep M. Folch i Torres, números 28 a 
38. 
 
8/ Exp. núm. 129/2014 
Aprovar la certificació d’obres núm. 1, per un import de 38.730,90 €, IVA inclòs, 
de les obres d’Ampliació i reforma dels vestidors municipals existents per al 
Complex esportiu de Tarragona a Riudoms adjudicats a l’empresa Edificacions 
i Reparacions Tarraco, SL. 
 
9/ Exp. núm. 81/2014 
Aprovació de la certificació d’obres núm. 2 per un import de 53.995,79 €, IVA 
inclòs, de les obres d’adequació interior de la planta baixa del Casal 
Riudomenc per a llar de jubilats adjudicats a l’empresa Edificacions i 
Urbanitzacions Vendrell, SL. 
 
10/ Aprovar la pròrroga de les bases de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a la rehabilitació d’habitatges antics per a l’any 2015, amb la finalitat 
d’impulsar la renovació i millora del nucli antic. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA 
 
A proposta del regidor de Cultura 
 
11/ Aprovar les despeses relatives a l’acte de reconeixement als treballadors de 
l’antic escorxador municipal, que es trobava a l’actual plaça dels Gegants, que 
puja un total de 940,00 €. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A proposta del regidor de Serveis Públics 
 
12/ Es dóna compte del decret d’alcaldia d’aprovació de la certificació de 
despeses d’explotació del mes de desembre de 2014 de l’EDAR de Riudoms 
per un import de 13.040,17, sense IVA. 
 
13/ Aprovar la contractació amb l’empresa EMATSA per la prestació del servei 
d’anàlisi pel control de la qualitat de l’aigua de consum humà per a l’any 2015, 
amb una despesa per import total de 4.374,88 € (sense IVA). 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT 
 
A proposta de la regidora d’Ensenyament 
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14/ Aprovar, de la designació del representant municipal per a formar part de 
les comissions d’escolarització per al curs 2015-2016, a  la regidora 
d’Ensenyament Sra. Margarida Borràs. 
 
15/ Aprovació de la despesa de 420,00 € relativa a l’Escola de Pares i Mares 
(Ensenyament a Primària) el 28 de gener i 18 de febrer de 2015. 
 
16/ Aprovació de la despesa de 420,00 € relativa a la xerrada sobre “Principals 
formes de violència a l’inici del s. XXI”. Ensenyament a Secundària. 
 
 
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ 
LOCAL 
 
A proposta de la regidora de Promoció Econòmica i Comerç Local 
 
17/ Aprovar donar suport organitzatiu per a la realització de la iniciativa 
“Botigues al carrer” el  6 de febrer de 2015. 
 
 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dinou hores i 
trenta minuts de la tarda. 
 
 
 


