
Per  Decret  de  l’Alcaldia  de  data  24  d’octubre  de  2018,  em plau  convocar-vos  a  la  sessió
ordinària de la Junta de Govern Local que tindrà lloc el pròxim dia 29 d’octubre de 2018, a les
17.30 hores, al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, per a tractar els assumptes que figuren al
següent:

 ORDRE DEL DIA

1/. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR QUE VA TENIR LLOC
EL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2018

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 LES REGIDORIES D’HISENDA I DE GOVERNACIÓ
4.1/ Aprovar, si s’escau, les relacions de factures de l’exercici 2018 números 49/2018, 50/2018,
51/2018, 56/2018, 57/2018, 58/2018, 61/2018 i 62/2018.
4.2/  Aprovar,  si  s’escau,  mitjançant  contracte  menor,  el  servei  d’enquadernació  dels  llibres
d’actes de l’Ajuntament (exp. 679/2018-S).
4.3/ Altres assumptes.

5/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME
5.1/ Aprovar, si s’escau, la certificació d’obres núm. 3, de la contractació de les obres de millora
dels serveis i la pavimentació del carrer de Mont-roig (exp. 115/2018-ST).
5.2/ Aprovar, si s’escau, la contractació de les obres consistents en la modificació de l’escomesa
elèctrica a l’edifici de les antigues escoles, mitjançant contracte menor d’obres (exp. 672/2018-
ST).
5.3/ Expedients de llicències d’obres.
5.4/ Expedients de primeres ocupacions.
5.5/ Expedients de devolucions de fiances.
5.6/ Aprovar, si s’escau, el Projecte d’Actuació Específica per a la reforma i rehabilitació d’un mas
per adequar-lo com a habitatge unifamiliar (exp. 213/2018-ST).
5.7/ Aprovar, si s’escau, d’establir la interpretació sistemàtica i teleològica, de l’anualitat de les
actuacions subvencionables d’acord amb les Bases reguladores de subvencions municipals per
a la rehabilitació dels habitatges antics de Riudoms
5.8/ Altres assumptes.

6/.ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
6.1/  Aprovar,  si  s'escau,  la  concessió  de  la  subvenció,  així  com  el  conveni  regulador
corresponent, sol·licitada per l'Associació Els Gats de ca la Paula, any 2018.
6.2/ Altres assumptes.

7/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS
7.1/ Aprovar, si s’escau, mitjançant contracte menor, el subministrament de jardineres per al nucli
antic del municipi.
7.2/ Altres assumptes.

8/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA
8.1/ Aprovar, si s’escau, mitjançant contracte menor, el subministrament de vinils informatius per
instal·lar a la vil·la romana de La Mola (exp. 685/2018-S).
8.2/Aprovar,  si  s'escau,  la  concessió  de  la  subvenció,  així  com  el  conveni  regulador
corresponent, sol·licitada per la Banda de Cornetes i Timbals de Santa Llúcia, any 2018.  
8.3/ Altres assumptes.
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9/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT
9.1/ Aprovar, si s’escau, mitjançant contracte menor de serveis, l’adjudicació d’una xerrada dins
el cicle «Entre tots eduquem» (exp. 668/2018-S).
9.2/  Aprovar,  si  s'escau,  la  concessió  de  la  subvenció,  així  com  el  conveni  regulador
corresponent, sol·licitada per l'Institut Joan Guinjoan, any 2018.
9.3/  Aprovar,  si  s'escau,  la  concessió  de  la  subvenció,  així  com  el  conveni  regulador
corresponent, sol·licitada per l'AMPA de l'Escola Beat Bonaventura, any 2018.
9.4/  Aprovar,  si  s'escau,  la  concessió  de  la  subvenció,  així  com  el  conveni  regulador
corresponent, sol·licitada per l'AMPA de l'Institut Joan Guinjoan, any 2018.
9.5/  Aprovar,  si  s'escau,  la  concessió  de  la  subvenció,  així  com  el  conveni  regulador
corresponent, sol·licitada per l'AMPA de l'Escola Cavaller Arnau, any 2018, derivada del procés
de consulta ciutadana de l'any 2017.
9.6/ Altres assumptes.

10/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT
10.1/  Aprovar,  si  s'escau,  la  concessió  de  la  subvenció,  així  com  el  conveni  regulador
corresponent, sol·licitada per l'Associació Esplai del Casal Riudomenc, any 2018.
10.2/ Altres assumptes

11/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE L'ESCOLA DE MÚSICA
11.1/  Aprovar,  si  s'escau,  la  concessió  de  la  subvenció,  així  com  el  conveni  regulador
corresponent, sol·licitada per l'AMPA de l'Escola de Música, any 2018.
11.2/ Altres assumptes.

12/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN
12.1/  Aprovar,  si  s'escau,  la  concessió  de  la  subvenció,  així  com  el  conveni  regulador
corresponent,  sol·licitada per  l'Associació  de  Jubilats  i  Pensionistes  de  Riudoms,  any  2018,
derivada del procés de consulta ciutadana de l'any 2017.
12.2/  Aprovar,  si  s'escau,  la  concessió  de  la  subvenció,  així  com  el  conveni  regulador
corresponent, sol·licitada per l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Riudoms, any 2018.
12.3 Altres assumptes.

13/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES
13.1/ Aprovar, si s’escau, mitjançant contracte menor, diverses despeses per actes festius.
13.2/ Aprovar, si s’escau, mitjançant contracte menor, les despeses de la Festes del Beat 2018
13.3/ Altres assumptes.

14/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I CIRCULACIÓ
14.1/ Aprovar, si s’escau, de contractar el servei de retirada de vehicles del dipòsit municipal,
trasllat i desballestament en un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles.
14.2/ Altres assumptes.

15/. ASSUMPTES URGENTS 

16/. TORN OBERT DE PARAULES

L’alcalde,

Josep M. Cruset Domènech
Riudoms, 24 d’octubre de 2018
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