
502/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 16 D’AGOST DE 2017

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les disset
hores i trenta minuts de la tarda del dia set d’agost 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, S Sr. Carles Garcia Jardí i  Sr.  Jordi Domingo
Ferré.

Excusen la seva assistència el Sr. Xavier Gallego Seuba i la Sra. Maria Cros
Torrents.

Dóna fe de l’acte la secretària, la Sra. Carmen Alcoverro Beltrán.

1/. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS QUE VA
TENIR LLOC EL DIA 27 DE JULIOL DE 2017 I 7 D’AGOST DE 2017.

Per disposar de les actes corresponents a les sessions dels dies 27 de juliol de
2017 i 7 d’agost de 2017, se n’omet la lectura, i se n’aprova el seu contingut per
unanimitat.

2/. DESPATX OFICIAL

Es dóna compte a la Junta de Govern Local, de la subvenció concedida pel
Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, per a la
realització  d’accions de difusió  dels  productes agroalimentaris  i  artesans de
qualitat - convocatòria 2017, per a l'organització de la 37a edició de la Fira de
l'Avellana. L’import consignat és de 4.968,87 €.

3/. 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 7 d’agost de 2017. 

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

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’HISENDA

A proposta del regidor delegat d’hisenda
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1/ Aprovar la relació de factures 00030/2017 per un import de 29.467,94 € 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 10 d’agost de 2017.

2/ Aprovar la relació de factures 00031/2017 per un import de 59.651,91 € 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 10 d’agost de 2017.

3/ Aprovar la relació de factures 00032/2017 per un import de 1.450,00 € 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 10 d’agost de 2017.

4/ Aprovar  la  relació  de  liquidacions  emeses  en  concepte  de  Taxa  per
l’ocupació  de  la  via  pública  amb  taules  i  cadires  per  establiments  de
restauració, que corresponen al mes de JULIOL de 2017, per import total de
1.953,00 €.

5/ Aprovar la despesa de compra de 3 llicències anuals d’Adobe de 3.049,20 €
(IVA inclòs) a l’empresa Gestiomàtica Solucions Informàtiques SL. 

6/ Aprovar la despesa de compra d’una llicència de Delphi de 1.955,36 € (IVA
inclòs) a l’empresa Danysoft Internacional SL

7/ Aprovar la despesa de compra de 3 llicències de Microsoft Office de 1.455,29
€ (IVA inclòs) a l’empresa DMAtica Programació i Serveis, SLU, atès que és la
millor oferta de les presentades.

8/  Aprovar  el  procés selectiu  per  al  nomenament com a funcionari  interí,  a
temps  parcial  (jornada  de  15  hores/setmanals)  per  raons  d’urgència,
d’enginyer/a  tècnic/a  de  l’Ajuntament  de  Riudoms,  mitjançant  el  Servei
d’Ocupació de Catalunya i, efectuar-lo conforme les normes reguladores que
consten a l’expedient.

9/ Aprovació de la convocatòria i bases específiques reguladores de proves per
a  la  selecció  mitjançant  concurs-oposició  lliure,  d’1  plaça  d’auxiliar
administratiu, funcionari de carrera, escala d’administració general, subescala
auxiliar, de l’Ajuntament de Riudoms.

10/  Aprovació  de  la  convocatòria  del  procés  selectiu  mitjançant  concurs-
oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir, amb caràcter
de  personal  funcionari  interí,  llocs  de  treball  de  la  categoria  de  guàrdia
municipal, adscrits al Servei de Vigilants.

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS

A proposta del regidor delegat d’urbanisme.
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11/ Aprovar la memòria de l’adequació parcial de les dependències municipals
de  l’edifici  de  l’Ajuntament  i  de  la  Casa  de  Cultura  redactada  pels  serveis
tècnics municipals  fent constar que d’acord amb l’estat d’amidaments de les
partides d’obra, el pressupost puja 49.540,99 €, IVA inclòs.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les divuit hores i
deu minuts de la tarda, del dia i lloc indicats al començament,
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