
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/21 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1a convocatòria: 29 / de maig / 2017 a les 12:00
2a convocatòria: 29 / de maig / 2017 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 22 de maig 2017.
2. Expedient 5234/2017. Proposta d'aprovació lot de factures codi 25.
3. Expedient 4776/2017. Proposta de pagament de dieta a favor de Marc Albella Esteller 

amb motiu del menjar de la "festa per la llengua".
4. Expedient 5077/2017. Proposta de pagament de dieta a favor de Maria Josep Arayo 

amb motiu del viatge a València (reunió tècnics lingüístics).
5. Expedient 5021/2017. Proposta de pagament de dieta a favor de Gabriel Quesada 

Marín amb motiu del viatge a Saragossa (Fira de turisme).
6. Expedient 4840/2017. Proposta de pagament de dieta a favor d’Ana Arnau Paltor amb 

motiu del viatge a Madrid (reunió EDUSI).
7. Expedient 4842/2017. Proposta per a aprovar la liquidació núm. 7900541213101 en 

concepte de taxa PIROMUSICAL 02/02/2017.
8. Expedient 5110/2017. Proposta per a aprovar la liquidació al Consorci Provincial de 

Bombers quota 2017.
9. Expedient 4247/2017. Proposta per a aprovar el pagament dels honoraris a la lletrada 

Concepción Año Cabanes pels serveis prestats en procediment 295/2014.
10.Expedient 2481/2017. Sol·licitud de SMP Gestiones Recintos SL per a la utilització de 

la plaça de bous els dies 26 de juny, 1 i 22 de juliol, 5,6,12,14 d’agost de 2017.
11.Expedient 5000/2017. Sol·licitud de Fabio Zavatta per a la utilització de la plaça de 

bous de l’1 al 12 de juny 2017.
12.Expedient 5031/2017. Proposta per a adjudicar a l'empresa Pergolas Almeria SLU, el 

contracte per a l’adquisició de pèrgola en zona ombratge per a la platja accessible.
13.Expedient 3264/2017. Proposta per a adjudicar a l'empresa G. Barreda SLU, el 

contracte per a la neteja de la desembocadura del Riu Cérvol segons incidència del 
SIGO núm. 1701209.

14.Expedient 5895/2016. Proposta d'aprovació dels xiquibons mes d’abril 2017.
15.Expedient 4384/2017. Proposta per a aprovar la certificació núm. 2 de data 5 d’abril 

2017 i les factures núm. VR 17-18 de data 6 d’abril 2017 correspondents a les obres 
de rehabilitació de forjat en plata baixa i coberta en Plaza Jovellar.

16.Expedient 2775/2017. Sol·licitud de llicència d’obres majors d'Iberdrola Distribución 
Eléctrica SA, per a la demolició del Centre de Transformació al passeig Juan Ribera 

 



 

3. Obra Major 1/17.
17.Expedient 3232/2017. Sol·licitud de llicència d’obres majors de Maria del Carmen 

Morella Muñoz per a l’ampliació de reforma en habitatge existent al carrer Batallola 
21.

18.Despatx extraordinari.

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

C) Precs i preguntes
20.Precs i Preguntes.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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