
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/5 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 5 / de febrer / 2018 a les 12:00
2ª convocatòria: 5 / de febrer / 2018 a les 13:00

Lloc Saló de plens 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 

22 i 29 de gener 2018.
2. Expedient 970/2018. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 6.
3. Expedient FACT-2018-83. Proposta d'aprovació de la factura-2018-83 pels treballs de 

recollida de residus del mes de desembre 2018.
4. Expedient 470/2018. Proposta d'aprovació de la factura núm. 162 en concepte del 

lloguer de la nau en la Partida Vistabella (gener 2018).
5. Expedient 469/2018. Proposta d'aprovació de la factura núm. 1 en concepte del 

lloguer del local al carrer Fray Pedro Gonel L (gener 2018).
6. Expedient 468/2018. Proposta d'aprovació de la factura núm. 1 en concepte del 

lloguer del aparcament al terreny Gil d’Atrocillo (gener 2018).
7. Expedient 613/2018. Proposta per al pagament assistències regidors mes de gener 

2018.
8. Expedient 1204/2014. Proposta d'aprovació del pagament de la sentència núm. 

132/2017 relacionat amb el Procediment Odinari 4/2014 a favor de Almedo SA.
9. Expedient 8138/2017. Proposta per a l’adjudicació de l’explotació de l’activitat del bar 

del Centre Social de la Tercera Edat.
10.Expedient 5156/2017. Proposta per a la pròrroga del contracte d’arrendament del 

solar destinat a aparcament provisional del vehicles al carrer Sant Francesc 
cantonada carrer Febrer de la Torre 1.

11.Expedient 1008/2018. Proposta d'adjudicació a l'empresa MATEVI SL el contracte per 
a la reparació, manteniment i revisió dels mòduls WC instal·lats a la via pública.

12.Expedient 1009/2018. Proposta d'adjudicació a l'empresa GEINEL SL el contracte per 
als lloguers dels grups electrògens per a Carnaval 2018.

13.Expedient 4920/2017. Sol·licitud de llicència d’obres majors de Maria de los Ángeles 
Sala Alonso per a l’ampliació en habitatge existent al carrer Remei 11.

14.Despatx extraordinari.
15.DE 1.- Expedient 947/2018. Proposta de liquidació de plusvàlues.
16.DE 2.- Expedient 1011/2018. Proposta per adjudicar a l'empresa MARMOLES 

SOSPEDRA, la compra per a la reposició de Stock de pedra per a Brigada d’Obres.

 



 

B) Activitat de control
17.Dació de compte de diversos assumptes.

C) Precs i preguntes
18.Precs i Preguntes.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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