
543/SECRE/2017

EXTRACTE

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2017

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les disset
hores  de  la  tarda  del  dia  setze  d’octubre  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, la Sra. Carmen Alcoverro Beltrán.

1/. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR QUE VA
TENIR LLOC EL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2017

Per disposar de l’acta corresponent a la sessió del 2 d’octubre 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 LA 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 2 d’octubre 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

1/  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 AGOST de 2017, per import total de
2.620,80 €.

2/ Aprovar per raons d’urgència, del procés selectiu i de la convocatòria per a la
contractació com a personal laboral amb caràcter temporal i a temps parcial de
monitor/a menjador, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya.

4/. ASSUMPTES URGENTS 
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Prèvia  la  seva  declaració  d’urgència,  que  és  aprovada  per  unanimitat,  es
passen a  tractar  els  assumptes següents,  atès  que no estaven previstos  a
l’ordre del dia:

3/  Adjudicar  a  JGJ  Construccions  les  obres  d'adequació  parcial  de
dependències municipals a l'edifici de l'Ajuntament i de la Casa de Cultura, per
un import de 40.364,25 euros més 8.476,49 euros d'IVA, que suposa un import
total de 48.840,74 euros IVA inclòs mitjançant contracte menor. (Exp. 571/2017)

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