
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/36 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 6 / de setembre / 2018 a les 12:00
2ª convocatòria: 6 / de setembre / 2018 a les 13:00

Lloc Saló de plens 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessións anteriors de data 27 d'agost i 3 de setembre 

2018.
2. Expedient 9477/2018. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 63.
3. Expedient 9543/2018. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 64.
4. Expedient 9604/2018. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 65.
5. Expedient 8444-8887-7891-3255/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la 

justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Mª Teresa 
Guillem i altres.

6. Expedient FACT-2018-1428. Proposta d'aprovació de la factura núm. 9093700342 en 
concepte de treballs de neteja viaria mes de juliol 2018.

7. Expedient 6755/2018. Proposta d'adjudicació a l'empresa Sidi Dominus SL per a 
l’assistència tècnic per a l'avaluació e informació de situacions de necessitat social.

8. Expedient 1217/2017. Proposta per a aprovar el reintegrament de la participació en el 
tributs de l'Estat (juliol i agost).

9. Expedient 4882/2018. Proposta d'aprovació de pagament de dotació als Grups 
Municipals.

10.Expedient 9608/2018. Proposta per a aprovar el pagament en concepte de publicació 
al DOGV.

11.Expedient 3970/2018. Proposta per a aprovar les liquidacions bancaries en concepte 
de interessos, comissions i manteniment de comptes bancaris.

12.Expedient 3967/2018. Proposta per a l'aprovació de les liquidacions en concepte de 
preu de gestió de recaptació mesos de juny i juliol 2018.

13.Expedient 5659/2018. Proposta per a l’adjudicació del contracte administratiu de la 
prestació del servei de direcció facultativa de les obres d’execució del carril lúdic 
esportiu en la carretera de Vinaròs-L’Ermita de Sant Sebastià.

14.Expedient 1355/2018. Proposta per a l’adjudicació del contracte administratiu de la 
prestació del servei de manteniment periòdic de les instal·lacions elèctriques en els 
locals de pública concurrència, centres de transformació i línies d’alta tensió de 
titularitat municipal a l’empresa EMALTE SL.

15.Despatx extraordinari.

 



 

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

C) Precs i preguntes
17.Precs i Preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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