Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/35

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 3 / de setembre / 2021 a les 13:30
2ª convocatòria: 3 / de setembre / 2021 a les 14:30

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
2. Expedient 6104/2021. Proposta per aprovar Despeses, Dietes i Assistències
CARMEN AYZA
3. Expedient 1839/2021. Proposta per aprovar el pagament del model 046 a la
GENERALITAT VALENCIANA en concepte de convocatòria del procés de sel·lecció
per cobrir en propietat una plaça de técnic/a auxiliar informàtic/a.
4. Expedient 5277/2021. Proposta per aprovar el pagament del model 046 a la
GENERALITAT VALENCIANA en concepte de convocatòria del procés de sel·lecció
per cobrir en propietat una plaça de técnic/a de administració general (TAG).
5. Expedient 3700/2021. Proposta per aprovar el pagament del model 046 a la
GENERALITAT VALENCIANA en concepte de convocatòria del procés selectiu per
cobrir en propietat una plaça de técnico/a en animació sociocultural.
6. Expedient 6841/2018. Proposta de liquidació contracte i devolució garantia Obres
CEIP Misericordia- EDIFICANT.
7. Expedient 4967/2021. Proposta Subvencions per Concurrència Competitiva - Ajudes
per a transport escolar alumnes d'ESO dels IES José Vilaplana i Leopoldo Querol
curs 2021/2022.
8. Expedient 1442/2015. Proposta sobre subvenció per places públiques al "Centre de
Día Vinaròs" , mes de juliol.
B) Activitat de control
9. Dació de compte de diversos assumptes.
C) Precs i preguntes
10.Precs i preguntes.

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la vostra
assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder excusar-vos. Us
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recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la informació referent als
assumptes inclosos en l’ordre del dia.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

