
 

 ANUNCI

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/44 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 5 / de novembre / 2018 a les 12:00
2ª convocatòria: 5 / de novembre / 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 29 d'octubre de 2018. 
2. Expedient 11408/2018. Proposta d'aprovació lot de factures núm. 83. 
3. Expedient 11412/2018. Proposta d'aprovació lot de factures núm. 84. 
4. Expedient FACT-2018-2321. Proposta d'aprovació de factura pels treballs de recollida 

de residus mes agost 2018. 
5. Expedient 9787/2018. Proposta d'aprovació de despesa per la compra d'un dron 

policial. 
6. Expedient 11414/2018. Proposta per a adjudicar el contracte de GAMESIS 2018. 
7. Expedient 3967/2018. Proposta per aprovar les liquidacions mensuals d'agost i 

setembre 2018 pel preu de gestió de la recaptació. 
8. Expedient 3970/2018. Proposta d'aprovació de les liquidacions en concepte de 

despeses bancàries - manteniment i comissions comptes. 
9. Expedient 943/2018. Proposta per anul·lar el sobrant del contracte de servei de 

vigilància ambiental de l'emisari submarí. 
10.Expedient 11278/2018. Proposta d'aprovació d'assistències dels regidors mes octubre 

2018. 
11.Expedient 1217/2017. Proposta d'aprovació del reintegrament de les liquidacions 

definitives del Ministerio de Economía y Hacienda, setembre i octubre (2008 i 2009). 
12.Expedient 10585/2018. Sol·licitud de M.C.P.M. en representació de «Residencia 

Tercera Edat L’Onada SL» per a la bonificació o exempció de l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres. 

13.Expedient 11196/2018. Sol·licitud d’A.V.R. per a la devolució d’ingressos indeguts de 
la taxa per recollida d'escombraries. 

14.Expedient 4472/2018. Sol·licitud de T. R. S. i altres, per a la devolució d'ingressos 
indeguts en concepte de plusvàlua. 

15.Expedient 9283/2018. Sol·licitud de M. F. C. A. , per a la devolució d'ingressos 
indeguts en concepte de plusvàlua. 

16.Expedient 7409/2018. Proposta per aprovar el conveni amb l'associació protectora 
d'animals "El Cau" per a l'atorgament de subvenció nominativa. 

17.Expedient 10945/2018. Proposta per aprovar el conveni amb l'associació escola de 
música "Esmuvi" per a l'atorgament de subvenció nominativa. 

 



 

18.Expedient 11296/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO 
COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL, de taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018. 

19.Expedient 11233/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO 
ENERGIA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o 
vol de la via pública per 3er trimestre 2018. 

20.Expedient 11229/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO 
ENERGIA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o 
vol de la via pública per 3er trimestre 2018. 

21.Expedient 11199/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA 
ENERGIA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o 
vol de la via pública per 3er trimestre 2018. 

22.Expedient 3964/2016. Proposta per a aprovar la segona pròrroga del contracte del 
servei de venda de begudes i menjar a les carpes i escenaris instal·lats amb motiu de 
diverses festes del municipi de Vinaròs. 

23.Expedient 4806/2016. Sol·licitud per al canvi de nom de la llicència d'obres atorgatda 
a C. C. en Cami dels Boverals 22 a favor de R. D. F. 

24.Despatx extraordinari. 

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

C) Precs i preguntes
26.Precs i Preguntes. 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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