Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN DEL DIA 13 DE MAIG DE 2019'

Fets
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I.- Assabentat de la relació d’assumptes que posa a disposició de l’Alcaldia
la secretària accidental de l’Ajuntament de Riudoms.

Fonaments de dret
I.- Article 53.1.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya (LMRLC),
pel que fa a la convocatòria i presidència de la Junta de Govern Local i l’art.
103 pel que fa a l’obligació d’incloure a l’ordre del dia els assumptes a
tractar.
II.- L’article 112.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, estableix que correspon a l’Alcalde, fixar, mitjançant Decret,
el dia i hora de la celebració de la sessió de la Junta de Govern Local.

En conseqüència, RESOLC:

Identificació de la sessió
Òrgan: Junta de govern
Sessió: Ordinària
President/a: Sergi Pedret Llaurado
Secretari/ària: M.Carme Alcoverro Beltran
Dia: 13 de maig de 2019
Hora d'inici: 17:00
Lloc: Saló de Plens

Convocats
Sr. Jordi Domingo Ferré
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Sr. Carles Garcia Jardí
Sr. Xavier Gallego Seuba
Sra. Maria Cros Torrents

ORDRE DEL DIA
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APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE L'ANY 2016
1. Aprovació de la relació d'actes següents: 08.03.2016, 21.03.2016,
04.04.2016, 18.04.2016, 5.05.2016, 18.05.2016, 30.05.2016, 13.06.2016,
27.06.2016, 4.07.2016, 11.07.2016, 21.07.2016, 8.08.2016, 29.08.2016
5.09.2016, 19.09.2016, 3.10.2016, 17.10.2016
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR QUE
VA TENIR LLOC EL DIA 29 D'ABRIL DE 2019
2. Aprovar, si s'escau, l'acta de la Junta de Govern Local del dia 29 d'abril
de 2019
DESPATX OFICIAL
ASSUMPTES DE LES REGIDORIES D'HISENDA I GOVERNACIÓ
3. Aprovar, si s'escau, l'adjudicació del contracte de col·laboració en la
realització d'auditories a les entitats dependents de l'Ajuntament de
Riudoms (exp. 4312990004-2019-0000526)
4. Aprovar, si s'escau, l'inici de l'expedient per la constitució d'una borsa de
personal d'auxiliar administratiu (exp. 4312990004-2019-0000970).
5. Aprovar, si s'escau, la pròrroga de contracte de serveis de
telecomunicacions (LOCALRET)
6. Aprovació relació factures 9/2019
7. Aprovació relació factures 13/2019
8. Aprovació relació factures 14/2019
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D'URBANISME, OBRES I ACTIVITATS
9. Aprovar, si s'escau, la Resolució de concessió de la llicència urbanística
d'obres (exp. 4312990004-2019-0000267)
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10. Aprovar, s' s'escau, la concessió d'una llicència urbanística d'ús
provisional (exp. 4312990004-2019-0000445)
11. Aprovar, si s'escau, la resolució de la sol·licitud de devolució de la
garantia definitiva d'un contracte d'obres (exp. 4312990004-2019-0000273)
12. Aprovar, si s'escau, la Llicència urbanística d'obres per folrar parets en
una edificació existent en sòl rústic (exp. 4312990004-2019-0000150)
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13. Aprovació, si s'escau, de la certificació núm 2 de les obres del projecte
bàsic i executiu d'enderroc parcial i consolidació estructural, sense ús
determinat, de l'edifici de les Monges (exp. 4312990004-2019-0000351)
14. Aprovació, si s'escau, de la Certificació núm 3 de les obres del projecte
bàsic i executiu d'enderroc parcial i consolidació estructural, sense ús
determinat, de l'edifici de les Monges (exp. 4312990004-2019-0000351).
15. Aprovar, si s'escau, l'atorgament de llicència urbanística d'obres per
l'obertura d'una rasa sobre vorera i calçada al C/ de Sir Alexandre Fleming,
22 (exp. 4312990004-2019-0000788)
16. Atorgament de llicència urbanística per realitzar una rasa sobre vorera i
calçada per subministrament de gas natural al carrer de Baltasar de Toda i
Tàpies, 33
17. Aprovació de llicència urbanística d'obres per construcció d’un tram de
canalització per creuar la via pública al carrer Freixe i instal·lació una
arqueta a la vorera per subministrament de telefonia
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE CIRCULACIÓ I SEGURETAT
CIUTADANA
18. Aprovar, si s'escau, mitjançant contracte menor de serveis, un curs de
defensa personal (exp. 4312990004-2019-0000857).
19. Aprovar, si s'escau, de l'expedient de contractació de subministrament
de vestuari, calçat i accessoris i complements d'uniformitat per al Servei de
Vigilants de l'Ajuntament (4312990004-2019-0000957)
20. Adjudicació del contracte del servei d'implementació i manteniment
d'una aplicació informàtica de gestió de dades per als vigilants municipals
de Riudoms
ASSUMPTES DE LA REGIDORIA D'ESPORTS
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21. Aprovar, si s'escau, l'adjudicació mitjançant contracte menor de
subministrament de material per les xarxes camps de futbol (exp.
4312990004-2019-0000880)
TORN OBERT DE PARAULES
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu,en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà
de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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