
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/26 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 5 / de juliol / 2019 a les 12:00
2ª convocatòria: 5 / de juliol / 2019 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 28 de juny 2019.
2. Expedients 5616 i altres. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de 

despeses, dietes i assistències per raons del servei a Inés Gavalda i altres.
3. Expedient 11928/2018. Proposta per a aprovar la certificació núm. 4 de data 28 d’abril 

2019 i la factura núm. EMIT-044-19 de data 31 de maig 2019, corresponent a les 
obres Edificant Col·legi Misericòrdia de Vinaròs.

4. Expedient 3065/2016. Sol·licitud de Jeen Roelop Rosier per a la inadmissió a tràmit 
de l’impost de plusvàlua.

5. Expedient 2068/2018. Proposta per a la devolució parcial de la subvenció 
ENCUJU/2018/253/12.

6. Expedient 620/2015. Proposta per a aprovar el pagament de les costes de cassació 
derivades del procediment ordinari 585/2014.

7. Expedient 5697/2019.- Proposta per a aprovar la convocatòria de «Concessió de 
subvencions a entitats d’Acció Social».

8. Expedient 5152/2019. Proposta per a adjudicar a l’empresa ADESAL TELECOM SL 
l’adquisició de terminals de ràdio portàtil per a la Policia Local.

9. Expedient 4529/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de María José 
Domènech Fuentes la contractació de representacions musicals «El Barroc» a 
l’esglèsia-fortalesa de l’Assumpció.

10.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 (Residencia 3ª 
Edat L’Onada SL) corresponent al mes de juny 2019.

11.Expedient 5313/2018. Proposta per a aprovar les ajudes a la conciliació de la vida 
laboral i familiar (xiquibó) mes de maig 2019.

12.Expedient 14426/2015. Proposta per a no prorrogar el contracte reservat a centres 
especials d’ocupació d’un del servei de neteja de dependències municipals del 
Municipi de Vinaròs.

13.Expedient 8293/2018. Proposta per a resoldre per mutu acord el contracte subscrit en 
data 1 d’abril de 2019 con Carmen Morellà Muñoz per a la prestació del servei de 
supervisió i control del contracte de recollida i transport de residus urbans o 
municipals del municipi de Vinaròs.

 



 

14.Expedient 8292/2018. Proposta per a resoldre per mutu acord el contracte subscrit en 
data 1 d’abril de 2019 con Carmen Morellà Muñoz per a la prestació del servei de 
supervisió i control del contracte de gestió del servei públic de neteja viaria del 
municipi de Vinaròs.

15.Despatx extraordinari.
16.DE 1.- Expedient 5871/2019. Proposta per a aprovar els padrons complementaris de 

les taxes urbanes de l'exercici 2019.

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

C) Precs i preguntes
18.Precs i Preguntes.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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