
    

Per Decret de l’Alcaldia de data 25 d’octubre de 2017,  em plau convocar-vos a la
sessió  ordinària  de  la  Junta  de  Govern  Local  que  tindrà  lloc  el  pròxim  dia 30
d’octubre de 2017,  a les 18.30 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 EL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2017

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, la relació de factures de l’exercici 2017 número 0046/2017,
0047/2017 i 0048/2017.
4.2/ Aprovació, si s’escau, de les liquidacions en concepte de Taxa per l’ocupació de
la  via  pública  amb  taules  i  cadires  per  part  d’establiments  de  restauració
corresponent al mes de setembre de 2017.
4.3/ Aprovació, si s'escau, d'executar per administració les obres compreses en el
«Projecte bàsic i executiu de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable
dels carrers de Sant Tomàs i de Sant Joan de Riudoms».
4.4/  Aprovació,  si  s’escau  d’inadmetre  el  recurs  interposat  contra  les  bases  del
procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a proveir amb caràcter
interí llocs de treball de la categoria de vigilant municipal.
4.5/ Aprovació, si s’escau de la devolució de la garantia definitiva del contracte de
l’adquisició d’una màquina escombradora.
4.6/ Aprovació, si s’escau, de la devolució de la garantia definitiva del contracte del
servei de transport de fangs de la Depuradora Municipal.
4.7/  Aprovació,  si  s’escau,  de  l’adjudicació  del  contracte  mixt  de  servei  de
manteniment  de fotocopiadores, servei  de destrucció segura de documents,  i  de
subministrament de material fungible per a les oficines municipals (exp. 220/2017). 
4.8/ Altres assumptes.

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

6/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES
6.1/ Ampliació de l’adjudicació, pel subministrament de roba i complements per crear
la  indumentària  dels  nous  grups  d’elements  festius  per  guarnir  la  cercavila  del
seguici popular aprovat per acord de Junta de Govern Local de 29 de maig de 2017.
6.2/ Altres assumptes.
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7/. ASSUMPTES URGENTS 

8/. TORN OBERT DE PARAULES

9/.-  ASSUMPTES  DE  COMPETÈNCIA  DEL  PLE  MUNICIPAL  DELEGATS  A
FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

9.1/ Aprovar, si s’escau, la modificació dels preus públics fixats per a les entrades
dels espectacles de la programació pròpia del  Teatre Auditori  Casal  Riudomenc,
atesa la modificació del tipus impositiu aplicable de l’IVA.
9.2/ Aprovar, si s’escau, la modificació del preu públic fixat per a l’entrada al ball dels
diumenges que es porta a terme al Casal Riudomenc.

L’alcalde,

Josep M. Cruset Domènech
Riudoms, 25 d’octubre de 2017
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