
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/35 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 3 / de setembre / 2018 a les 12:00
2ª convocatòria: 3 / 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 l'acta de la sessió anterior de data 27 d'agost 2018.
2. Expedient FACT-2018-1314. Proposta d'aprovació de la factura núm. 909370350 per 

la liquidació trimestral del factor variable, corresponent als mesos de novembre 2017 
a gener 2018.

3. Expedient FACT-2018-1315. Proposta d'aprovació de la factura núm. 909370349 per 
la liquidació trimestral del factor variable, corresponent als mesos de novembre 2017 
a abril 2018.

4. Expedient FACT-2018-1313. Proposta d'aprovació de la factura núm. 909370351 per 
la liquidació trimestral del factor variable, corresponent als mesos de febrer 2018 a 
abril 2018.

5. Expedient 9135/2018. Proposta de despesa per a la compra de material per a la 
peatonalització de l'Av Jaume I.

6. Expedient 2917/2018. Proposta per a l’adjudicació de la subvenció corresponents a 
les entitats d’acció social 2018.

7. Expedient 9069/2018. Proposta per a aprovar la convocatòria pel Concurs Nacional 
de cuina aplicat al Llagostí 2018.

8. Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de les 
places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs corresponent al 
mes de juliol 2018.

9. Despatx extraordinari.
10.DE 1.- Expedient 9302/2018. Proposta per al pagament assistències regidors mes 

d’agost 2018.
11.DE 2.- Expedient 6743/2018. Proposta de Despesa- AD estudio de la linea base 

como marco conceptual en el analisis de los servicios sociales municipal

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

C) Precs i preguntes
13.Precs i Preguntes.
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