
  DECRET

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2021/52 La junta de govern local

 

Guillermo Alsina Gilabert, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,

DISPOSO:

 

PRIMER. Que es convoque la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 3 / de gener / 2022 a les 13:30

Lloc Saló de plens
No admet participació a distància

 

SEGON.  Que es duguen a terme els  tràmits  legals  oportuns  per  a  efectuar  la  convocatòria  i  la 
notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

 

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2. Expedient 10254/2021. Proposta sobre indemnització per raó de servei a Anna 

Esteve Quixal. 
3. Expedient 10407/2021. Proposta de Despesa per assistències de regidors mes 

desembre de 2021. 
4. Expedient 10606/2021. Proposta sobre liquidació de les despeses per execució 

subsidiària a Fortis Mediterraneo SA. 
5. Expedient 955/2020. IIVTNU. Proposta sobre recurs de reposició interposat per 

SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L. per liquidacions de l'Impost sobre 
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana. 

6. Expedient 9407/2021. Proposta sobre devolució d'ingrés per taxa de matrícula a 
l'Escola municipal d'Art a Pilar Zaragoza Gauxachs. 

7. Expedient 3758/2021. Proposta sobre ajudes a la conciliació de la vida laboral i 
familiar - xiquibó- curs 2021-2022. 

8. Expedient 6593/2018. Proposta sobre modificació del contracte de redacció de 
projecte bàsic i d'execució i direcció factultiva de les obres de construcció del CEIP 
JAUME I de Vinaròs. 

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

C) Precs i preguntes



10.Precs i preguntes. 

Certifico: La Secretaria pren nota i firma aquest decret de l'Alcaldia únicament a l'efecte de la seua 
incorporació al Llibre de Decrets d'acord amb el tràmit del gestor electrònic Gestiona i per a permetre 

cursar les seues notificacions quan siga procedent.  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT


