
Per Decret de l’Alcaldia de data 29 de març de 2017,  em plau convocar-vos a la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local que tindrà lloc el pròxim dia 3 d’abril de 2017, 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  ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR QUE VA  TENIR
LLOC ELS DIES 20 DE MARÇ DE 2017

2/. DESPATX OFICIAL

3/. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA, DES DE LA
ÚLTIMA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

4/. ASSUMPTES DE LES REGIDORIES D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
4.1/  Aprovació, si s’escau, del padró de brossa dels disseminats per a l’any 2017.
4.2/ Aprovació, si s’escau, del 1r trimestre del Padró d’Aigua, Brossa i Clavegueram.
4.3/  Donar  compte de la  matrícula  de l'Impost  sobre activitats  econòmiques per  quotes
municipals de l'exercici 2017, confeccionada per BASE. 
4.4/ Aprovació de l'expedient de contractació del servei de prevenció de riscos laborals i
vigilància de la salut del personal al servei de l'Ajuntament de Riudoms i òrgans que en
depenen. 
4.5/ Sol·licitud de subvenció per a la instal·lació d'una estació d'accés públic de recàrrega
semiràpida  per  a  vehicles  elèctrics  (EdRsRA),  dins  la  convocatòria  per  a  la  instal·lació
d'infraestructures  de recàrrega per  al  vehicle  elèctric  en el  marc  del  Pla  d'Acció  per  al
desplegament  d'infraestructures  de  recàrrega  per  als  vehicles  elèctrics  a  Catalunya
(PIRVEC 2016-2019), i aprovació de la memòria tècnica descriptiva de la instal·lació. 
4.6/ Aprovar, si s’escau, l’adjudicació mitjançant contracte privat de serveis, de l’actuació
castellera del 12 d’agost de 2017 per la Fira de l’Avellana 2017.
4.7/ Aprovació, si s’escau, de les bases del Concurs de cartells de la Fira de l’Avellana.
4.8/ Aprovació, si s’escau, de les despeses d’adquisició de paquets de SMS.
4.9/  Aprovació  de  l’expedient  de  contractació  de  serveis  d’actuacions  musicals
corresponents als actes festius, culturals i lúdics s, mitjançant procediment obert, tramitació
ordinària i un únic criteri d’adjudicació.
4.10/ Altres assumptes.

5/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS
5.1/ Expedients de llicències d’obres.
5.2/ Expedients d’activitats.
5.3/ Altres assumptes.

6/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT
6.1/  Aprovar,  si  s’escau,  les  despeses  derivades  de  l’assegurança  pels  estudiants  que
participen  del  projecte  Aula  Oberta  d’atenció  educativa  a  la  diversitat  de  l’alumnat
d’Educació  Secundària  de  l’Institut  Joan  Guinjoan,durant  les  pràctiques  en  diverses
empreses de Riudoms i a l’Ajuntament de Riudoms.
6.2/ Altres assumptes.
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7/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CIRCULACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
7.1/ Aprovar, si s’escau, l’adjudicació mitjançant contracte menor de subministrament,  de
l'uniformitat pels guàrdies.
7.2/ Aprovar, si s’escau, les despeses per la realització d’un curs per part dels guàrdies a
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

8/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CULTURA
8.1/ Aprovació de la liquidació provisional dels Premis Arnau de Palomar, any 2016, d’acord
amb el conveni signat entre el CERAP i l’Ajuntament de Riudoms.
8.2/ Altres assumptes.

9/. ASSUMPTES URGENTS 

10/. TORN OBERT DE PARAULES

L’Alcalde,

Josep M. Cruset Domènech
Riudoms, 29 de març de 2017
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