
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/2 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 15 / de gener / 2018 a les 12:00
2ª convocatòria: 15 / de gener / 2018 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 

28 de novembre, 11, 18 i 27 de desembre de 2017 i 8 de gener 2018.
2. Expedient 13691/2016. Sol·licitud de Maria Begoña Alonso per a la devolució 

d'ingressos deguts per expedició documents administratius.
3. Expedient 57/2018. Sol·licitud de Rosa Maria Castejon Gras per a la devolució 

d'ingressos degutsde taxa per la inscripció en el curs d'escola d'art.
4. Expedient 12255/2017.Sol·licitud de JESUS BLAZQUEZ LOPEZ per a la devolució d' 

ingressos deguts de taxa per comuniccació arrendament d'activitat.
5. Expedient 111/2018. Liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic 

de Atlas Energia Comercial SL
6. Expedient 154/2018. Liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic 

a nom de Acciona Green Energy Developments SL
7. Expedient 12512/2017. Sol·licitud del COC per a la utilització de la plaça de bous el 

dia 12 de febrer de 2018.
8. Expedient 3597/2017. Proposta per a aprovar el contracte de la concessió del servei 

públic de gestió d’estacionament en la ciutat de Vinaròs.
9. Expedient 3964/2016. Proposta per a la prorroga del contracte del servei de venda de 

begudes i menjar a les carpes i escenaris instal·lats motiu de diverses festes del 
municipi de Vinaròs.

10.Despatx extraordinari.

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

C) Precs i preguntes
12.Precs i Preguntes.
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