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EXTRACTE 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 10 D’AGOST DE 2015 

 
 
Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les disset 
hores de la tarda del dia deu d’agost 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. Xavier Gallego Seuba, Sr. Carles Garcia Jardí i Sr. Jordi 
Domingo Ferré. 
 
Excusa la seva absència la tinent d’alcalde,  la Sra. Maria Cros Torrents. 
 
Dóna fe de l’acte la secretària interventora Sra. 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 20 de 
juliol de 2015, se n’omet la lectura, atès que tots els regidors membres de la 
Junta l’han rebut amb anterioritat a la sessió, 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 3 d’agost 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/ Classificar, les ofertes presentades mitjançant procediment obert, per a la 
contractació del subministrament de carpes i material d’exterior, al contractista 
Zingerle Metal España, SL. 
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2/ Aprovar les Bases que han de regir el procés selectiu per a la constitució 
d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal 
d’auxiliar administratiu a temps parcial. 
 

 

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


