
419/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 10 DE JULIOL DE 2017

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les divuit
hores de la tarda del dia deu de juliol de l’any dos mil disset, 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, Sra. Maria
Cros Torrents i Sr. Jordi Domingo Ferré.

Dóna fe de l’acte la secretària en funcions, la Sra. Margarita López Abad.

1/.  APROVACIÓ,  DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS QUE
VAN TENIR LLOC ELS DIES 26 DE JUNY I 3 DE JULIOL DE 2017

Per disposar de les actes corresponents a les sessions dels dies 26 de juny i 3
de  juliol  de  2017,  se  n’omet  la  lectura,  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 de juliol de 2017. 

3/.  PRÈVIA A LA SEVA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA

A proposta del regidor delegat d’hisenda

4/. ASSUMPTES DE LES REGIDORIES D’HISENDA I GOVERNACIÓ 

1/  Es dóna compte del decret de l’Alcaldia número 2017_06_28-05 de 28 de
juny, de la relació de factures número 0023/2017 per import de 13.515,80 €, la
relació número 0024/2017 per import de 12.680,75 € i la relació de factures
número 0025/2017 per import de 59.356,48 €, que han estat fiscalitzades de
conformitat  en  data  19  de  juny  de  2017.  La  Junta  de  Govern  en  queda
assabentada.
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2/ Aprovar la relació de factures 00012/2017 de l’exercici 2017 per un import de
81.388,22 € i que han estat autoritzades i conformades pels regidors - delegats
de cada àrea o servei, i d’acord amb l’informe de fiscalització de data 29 de
juny de 2017.

3/ Aprovar la relació de factures 00013/2017 de l’exercici 2017  per un import
de 350,41 € i que ha estat autoritzada i conformada pels regidors - delegats de
cada àrea o servei, i d’acord amb l’informe de fiscalització de data 29 de juny
de 2017.

4/ Aprovar  el  padró dels  rebuts  en concepte de les taxes d’aigua,  brossa i
clavegueram que corresponen al període de consum del segon trimestre de
2017 d’acord amb el següent detall:

5/ Aprovar l’expedient per a la contractació del servei de grua per a la retirada
de  vehicles  de  la  via  pública  i  d’altres  llocs  públics  a  requeriment  de
l'Ajuntament  de  Riudoms,  aprovant  a  l’efecte  els  Plecs  de  clàusules
administratives  particulars  i  prescripcions tècniques que hauran de regir-lo  i
autoritzar la despesa de 16.000,00 € (IVA no inclòs) corresponents a quatre
anualitats.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les divuit hores i
quaranta-cinc de la tarda, del dia i lloc indicats al començament
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CODI - CONCEPTE IMPORT CÀRRECS

800 - SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 127.860,11 €
* Aigua 47.047,14 €
* IVA aigua 4.701,07 €

* Cànon 47.435,60 €

* IVA Cànon 4.747,85 €
* Clavegueram 17.008,03 €
* Conservació 5.726,16 €
* IVA conservació 1.194,26 €

560 - TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 95.412,56 €

562 - ESCOMBRARIES + CLAVEGUERAM 2.431,57 €
* Brossa 1.951,57 €
* Clavegueram 480,00 €
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