
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/52 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 18 / de desembre / 2017 a les 12:00
2ª convocatòria: 18 / 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 d'actes de sessions anteriors
2. Expedient 12238/2017. Proposta pagament factures codi 79.
3. Expedient 12419/2017. Proposta pagament factures codi 81.
4. Expedient FACT-2017-1831. Proposta pagament factura a Acciona Servicios 

Urbanos, SL., per recollida residus mes octubre.
5. Expedient 12072/2017. Proposta d'adjudicació contracte de subministre cartells del 

polígon Ulldecona.
6. Expedient 12070/2017. Proposta d'adjudicació del contracte subministre cartells del 

polígon Capsades.
7. Expedient 7356/2017. Proposta d'adjudicació ampliació contraccte per a la 

restauració mural Casa de la Vila, 2 cartells d'interpretació i la seua col·locació.
8. Expedient 11829/2017. Proposta d'aprovació de la justicació presentada per Gabriel 

Quesada.
9. Expedient 11883/2017. Proposta de pagament de beques del Programa Medidas 

2017/46/12.
10.Expedient 4615/2017. Proposta per al pagament de subvencions pel Concurs 

Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí.
11.Expedient 8824/2017. Sol·licitud de EMILIA REDONDO TRUJILLO per a la devolució 

d' ingressos dels drets d' examen.
12.Expedient 12017/2017. Sol·licitud de CRISTINA AYZA DE LA CRUZ per a la devolució 

d' ingressos deguts de taxa per drets d'examen
13.Expedient 8982/2017. Sol·licitud de LOURDES ESTELLER GIMENO per a la 

devolució d' ingressos deguts de taxa de drets d' examen.
14.Expedient 9512/2017. Sol·licitud de JOSEP MANUEL HERNANDEZ PEREZ per a la 

devolució d' ingressos deguts de taxa de drets d' examen.
15.Expedient 11999/2017.Sol·licitud de CLARA CLAVELL REDÓ per a la devolució d' 

ingressos deguts de taxa per drets d' examen.
16.Expedient 12002/2017. Sol·licitud de Marta Sanchez Gil per a la devolució d' 

ingressos detus de taxa drets d' examen.
17.Expedient 12208/2017. Sol·licitud de MONICA CASTELA SALAS per a la devolució d' 

ingressos deguts per la ocupació via pública.

 



 

18.Expedient 12030/2017. Sol·licitud de IVANA HAGAROVA per a la devolució d' 
ingressos detus de taxa per la inscripció en ACTIVITATS ESPORTIVES 2017.

19.Expedient 13917/2016. Sol·licitud de DOMINGO SERRET LORES per a la devolució 
d'ingressos deguts de taxa per impost de LIicència Urbanistica.

20.Expedient 12266/2017. Liquidació a Endesa Energía XXI SLU Comercializadora 
Último Recurso per la taxa per aprofitament especial del domini públic.

21.Despatx extraordinari.

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

C) Precs i preguntes
23.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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