
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2021/24 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 18 / de juny / 2021 a les 13:30 

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 4784/2021. Proposta de Despesa per a la compra de 3 monitors de 

medició de calitat d'aire i soroll amb enviament de dades amb red Lorawan a 
GIMENO DIGITAL TECHNOLOGIES, SL COMPRA 3 MONITORES

3. Expedient 5044/2021. Proposta de Despesa per a l' estudi de les necessitats actuals 
respecte els paràmetres urbanísticsd'aplicació a les zones de calificació industrial per 
a la adaptació de les ordenances a ISAAC PUCHAL ZAFRA

4. Expedient 4906/2021. Proposta de Despesa per a la contractació del Projecte 
Pirotécnic per a les festes de Sant Joan i Sant Pere.

5. Expedient 4947/2021. Proposta de Despesa per a la contractació dels espectacles de 
TONI PONS y MUSICAL FAMILIAR DE GISELA previstos per als dies 25 i 26 de juny 
durant les festes de Sant Joan i Sant Pere.

6. Expedient 4425/2021. Proposta de devolució d'ingressos a AGUEDA ROSELLO 
LORENZO per denegació de llicència d'obres majors

7. Expedient 4696/2021. Proposta de devolució d'ingressos a VINACASTE, SL per error 
en el pagament de ITVM

8. Expedient 7959/2020. Proposta de devolució de taxes de cementeri per duplicitat de 
pago a OCASO, SA

9. Expedient 6268/2019. Proposta d'aprovació de la certificació nº 10 de les obres de 
rehabilitació del "Corral de Batet"

10.Expedient 5039/2021. Proposta d'aprovació de la liquidació d'interessos del préstec 
de la CAIXA RURAL VINAROS

11.Expedient 5040/2021.Proposta d'aprovació de la liquidació del préstec e interessos a 
CAIXABANK, SA

12.Expedient 1929/2021. Proposta d'aprovació de la liquidació en concepte del preu de 
gestió per recaptació de maig a DIPUTACIÓ PROVINCIAL

13.Expedient FACT-2021-1778.Proposta d'aprovació de Factura recollida selectiva abril 
ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SL

14.Expedient FACT-2021-1885. Proposta d'aprovació de Factura llimpiesa viària mes de 
maig ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SL

15.Expedient FACT-2021-1666. Proposta d'aprovació de Factura servei recollida residus 
mes d'abril a ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SL

 



 

16.Expedient 978/2021. Proposta d'aprovació de les liquidacions en concepte de 
despeses bancàries-manteniment i comissions comptes núm. 7

17.Expedient 1841/2021. Proposta per aprovar el pagament del model 046 a la 
GENERALITAT VALENCIANA en concepte de convocatòria del procés de sel·lecció 
per cobrir una plaça d'intendent de la policia local.

18.Expedient 4089/2021. Proposta per aprovar Despeses, Dietes i Assistències personal 
ET FORMEM maig

19.Expedient 1499/2021. Proposta d'aprovació de la liquidació provisional del IIVTNU a 
GIL MARZA, SL

20.Expedient 2656/2021. Proposta d'aprovació de la liquidació provisional del IIVTNU a 
PROMOCINCO CASTELLON, SL

21.Expedient 9466/2019. Proposta de rectificació d'autoliquidació de l'impost sobre 
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos a 
BANCO DE SANTANDER SA

22.Expedient 4060/2020. Proposta Subvencions per Concurrència Competitiva 
CHIQUIBONOS MAIG

23.Expedient 4616/2020. Proposta de Subvencions per Concurrència Competitiva tercer 
trimestre ajudes per al transport escolar alumnes ESO IES Leopoldo Querol i José 
Vilaplana Curs 2020/2021

24.Expedient 4875/2021. Proposta Subvencions Directes o Nominativesa ESCUELA DE 
MUSICA "LA ALIANZA"

25.Expedient 3145/2018. Proposta per aprovar la segona pròrroga del contracte de 
serveis de recollida, transport, tractament, descontaminació i tramitació de la baixa 
administrativa de vehicles declarats residus sòlids urbans a DESGUACE CORTÉS, 
SL

26.Expedient 9425/2020. Proposta Contractacions redacció projecte fase II Corral de 
Batet - Edusi - Declarar deserta licitació

27.Expedient 2109/2020. Proposta per aprovar la primera pròrroga del contracte de 
serveis vinculats a la Comunicació en Línia, Fora de Línia i de Gestió de Comunitat 
(Comunity manager) a ISOAVENTURA, SL

28.Expedient 1442/2015. Proposta sobre subvencions per places públiques al "Centre de 
Día Vinaròs" maig 2021

B) Activitat de control
29.Dació de compte de comunicacions d'acords d'altres administracions. Exp. 

5087/2021.
30.Dació de compte de diversos assumptes.

C) Precs i preguntes
31.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 

 


