
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/6 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 12 / de febrer / 2018 a les 12:00
2ª convocatòria: 12 / 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, 29 i 5 de febrer 2018.
2. Expedient 1055/2018. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 7.
3. Expedient 1063/2018. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 8.
4. Expedient 1164/2018. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 9.
5. Expedient 3470/2016. Proposta per a aprovar l’abonament de la part proporcional de 

les factures per consum elèctric de la finca de soterranyes.
6. Expedient 1175/2018. Proposta per a aprovar el preu de gestió de recaptació 

desembre 2017.
7. Expedient 1156/2018. Proposta per a aprovar les liquidacions bancaries en concepte 

de interessos, comissions i manteniment de comptes.
8. Expedient 744/2018. Proposta de pagament a favor d’Antonio Valanzuela Figols amb 

motiu dels gestos de transport por viatge a Castelló (seguiment subvencions Serveis 
Socials).

9. Expedient 880/2018. Proposta de pagament a favor d’Ana Arnau Paltor amb motiu 
dels gestos de transport por viatge a Valencia (presentació VEUS).

10.Expedient 1102/2018. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat 
per Cinta Barbera Reso amb la factura TFA18/000020.

11.Expedient 11630/2014. Proposta per a aprovar la segona pròrroga del contracte del 
servei de col·laboració en la Gestió Municipal del Personal Laboral i Funcionari de 
l’Ajuntament de Vinaròs.

12.Expedient 165/2016. Proposta per a aprovar la pròrroga del contracte d’arrendament 
de dos parcel·les a la partida soterranyes de Vinaròs.

13.Expedient 10838/2017. Llicència d'obres sol·licitada per Golden Smile System, per a 
reforma interior de local al carrer Dauradors 5 en Vinaròs.

14.Despatx extraordinari.

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

C) Precs i preguntes

 



 

16.Precs i Preguntes.
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