
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/9 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

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

Lloc Saló de plens 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 26 febrer 2018
2. Expedient 1912/2018. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 16.
3. Expedient 2034/2018. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 18.
4. Expedient 2051/2018. Proposta de pagament de dieta a favor de Javier Lafuente 

Iniesta amb motiu del viatge a València.
5. Expedient 1724/2018. Proposta de pagament de dieta a favor d'Emiliano Pradas 

Masip amb motiu del viatge a València.
6. Expedient 1587/2018. Proposta de pagament de dieta a favor de Maria Josep Arayo 

sola amb motiu del viatge a València.
7. Expedient 279/2018. Proposta de pagament de dieta a favor de Pau Peset i altres 

(CRIS) amb motiu del viatge a Castelló.
8. Expedient 7370/2017. Proposta per a aprovar el pagament en concepte de publicació 

al DOGV.
9. Expedient 1217/2017. Proposta per a aprovar el reintegrament de la participació en el 

tributs de l'Estat.
10.Expedient 1906/2018. Proposta per al pagament assistències regidors mes de feber 

2018.
11.Expedient 1512/2018. Sol·licitud de Cristina Nicolescu i altres per a la devolució de 

ingressos deguts per matrícula FPA.
12.Expedient 1584/2018. Liquidació a VODAFONE ONO SAU, de taxa per utilització 

privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 4º trimestre 
2017.

13.Expedient FACT-2018-239. Proposta per a aprovar la factura FACT-2018-239 pels 
treballs de recollida de residus gener 2018.

14.Expedient 2636/2017. Proposta per a l’adjudicació de les ajudes per al transport 
escolar per als alumnes d’ESO dels IES Leopoldo Querol i José Vilaplana, curs 
2017/2018.

15.Expedient 1204/2018. Proposta per adjudicar a Carlos Martínez Martínez, el contracte 
per a la redacció de Projecte Sectoritzat SUR17.

16.Expedient 1597/2018. Proposta d'adjudicació a FERRETERIA Y PINTURA SL el 
contracte per a la compra de carreto elevadora.

 



 

17.Expedient 1933/2018. Proposta d'adjudicació a LIMPIEZAS SENAR SL el contracte 
per a el servei de neteja de sanejaments.

18.Expedient 1603/2018. Proposta d'adjudicació a Agustín Serrano Monsonis SL el 
contracte per a la compra de furgoneta modelo Fiat Doblo per a la Brigada Municipal.

19.Expedient 1462/2018. Proposta d'adjudicació a 4 COLORS el contracte per a l’edició i 
material gràfic de las jornades gastronòmiques 2018.

20.Expedient 1668/2018. Proposta d'adjudicació a EXCAVACIONES MARZA SL el 
contracte per a la demolició del “Taller de Zapata” dins de la unitat SUR17.

21.Expedient 1653/2018. Proposta d'adjudicació a FUNDICIÓN DUCTIL FABREGA SA el 
contracte per a la reposició de 40 bancs per a mobiliari urbà.

22.Expedient 1903/2018. Proposta d'adjudicació a GESTIONA CULTURAL SLU el 
contracte per a la realització d’activitats per a la tercera edat.

23.Expedient 1932/2018. Proposta d'adjudicació a LIMPIEZAS ROCALBI SL el contracte 
per a el servei de neteja de sanejaments.

24.Expedient 11912/2017. Proposta d'adjudicació a PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA el contracte per a reg asfàltic de reforç al camí Fondo.

25.Expedient 1691/2018. Proposta d'adjudicació a Juan F. Geira (TALLERES GEIRA) el 
contracte per a les reparacions metàl·lics a la Ciutat Esportiva.

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

C) Precs i preguntes
27.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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