
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/53 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Extraordinària
Motiu: «Coincidir con Fiestas Navideñas»

Data i hora 1ª convocatòria: 27 / de desembre / 2017 a les 12:00
2ª convocatòria: 27 / de desembre / 2017 a les 13:00

Lloc Saló de plens 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 

27 de novembre, 11 i 18 de desembre de 2017.
2. Expedient 12590/2017. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 83.
3. Expedient 12659/2017. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 84.
4. Expedient 12697/2017. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 85.
5. Expedient 12719/2017. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 86.
6. Expedient 12710/2017. Proposta de pagament de dieta a favor de Maria Jesús 

Miralles Miralles i altres per diverses motius.
7. Expedient 12423/2017. Proposta de pagament de dieta a favor d'Eva Medina Muñoz i 

altres per diverses motius
8. Expedient 12361/2017. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat 

per Juan Manuel Domenech.
9. Expedient 1628/2017. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat 

per Maria Dolores Sánz Espert.
10.Expedient 11654/2017. Sol·licitud de Nora Policarpo Lorente per a la devolució 

d'ingressos deguts per concepte de taxa per drets d'examen (TAG)
11.Expedient 11332/2017. Sol·licitud d'Olga Meseguer Blanch per a la devolució d' 

ingressos deguts per concepte de taxa per drets d'examen (TAG).
12.Expedient 12317/2017. Sol·licitud de Cesar Mones Valenzuela per a la devolució d' 

ingressos deguts per concepte de taxa per drets d'examen (TAG).
13.Expedient 1217/2017. Proposta per a aprovar el reintegrament de la participació en el 

tributs de l'Estat.
14.Expedient 2719/2017. Proposta d'aprovació de pagament de dotació grups 

municipals.
15.Expedient 2610/2017. Proposta d'aprovació dels xiquibons.
16.Expedient 11351/2017. Llicència d'obres sol·licitada per José Maria Subirats Pablo, 

per derrocament de dos habitatges entre mitgeres al carrer Santa Mònica 11-13.
17.Expedient 237/2017. Proposta pel pagament de la execució de la sentencia dictat al 

Jugat del social 3 de Castelló en relació al procediment Ordinari 829/2016 (Antonio 
Valanzuela Figols).

 



 

18.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 desembre 2017.

19.Expedient 12265/2017. Liquidació a ENDESA ENERGIA SAU, de taxa per utilització 
privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública.

20.Expedient 12200/2017. Proposta de pagament de dieta a favor de Maria Dolores 
Sanz Espert i altres per diverses motius.

21.Expedient 5687/2017. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció a 
l'Associació Vinaròs és Comerç i altres.

22.Expedient FACT-2017-1709. Proposta d'aprovació de la factura per treballs de neteja 
viaria (setembre).

23.Expedient 5647/2017. Proposta d'aprovació de la segona justificació en concepte de 
subvenció "Escuela de Música la Alianza".

24.Expedient 12739/2017. Proposta d'adjudicació a l'empresa Doxail IS SA, el contracte 
per a l’elaboració d’un Pla Director de Ciutat Intel·ligent.

25.Despatx extraordinari.

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

C) Precs i preguntes
27.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 
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 
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