Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/27

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 9 / de juliol / 2018 a les 12:00
2ª convocatòria: 9 / de juliol / 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
25 de juny i 2 de juliol de 2018.
2. Expedient 7139/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 49.
3. Expedient FACT-2018-1121. Proposta d'aprovació de la factura núm. 9093700286
pels treballs de neteja viaria mes de maig 2018.
4. Expedient 2949/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de
despeses, dietes i assistències per raons del servei a Sheila Esteve González i altres
(“L’ESCOLA D’OCUPACIO ET FORMEN”)
5. Expedient 6915/2018. Proposta per a aprovar el abonament per renovació del permís
de circulació a A. S. C..
6. Expedient 6887/2018. Sol·licitud d’I. Z. I., per a la devolució d'ingressos deguts per
taxa d'inscripció a l’Escola de L’Illa.
7. Expedient 5413/2018. Sol·licitud de l'Associació Creixem per a la bonificació o
exempció Tributària per impost de construccions, instal·lacions i obres.
8. Expedient 3145/2018. Proposta per a l’aprovació de l’expedient per a la contractació
del servei de recollida, transport, tractament, descontaminació i tramitació de la baixa
administrativa dels vehicles declarats residus sòlids urbans.
9. Expedient 5827/2018. Proposta per a l’aprovació de l’expedient per a la contractació
del servei de impressió i còpia i manteniment preventiu i correctiu dels equips de
impressió i còpia de marca Toshiba de l’Ajuntament de Vinaròs.
10.Expedient 6676/2018. Proposta per a l’aprovació de l’expedient per a la contractació
de les obres a realitzar a l’IES LEOPOLDO QUEROL finançades per la Generalitat
Valenciana amb càrrec al programa edificant.
11. Despatx extraordinari.
B) Activitat de control
12.Dació de compte de diversos assumptes.
C) Precs i preguntes
13.Precs i Preguntes.
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