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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/19 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 14 / de maig / 2018 a les 12:00
2ª convocatòria: 14 / de maig / 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 la sessions anterior de data 30 

d’abril i 7 de maig de 2018. 
2. Expedient 4729/2018. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 34. 
3. Expedient 3616/2018. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 35. 
4. Expedient 4882/2018. Proposta d'aprovació del pagament de dotació als Grups 

Municipals. 
5. Expedients 

4649-4718-4130-4463-4049-2822-4386-3255-2980-3666-2242-3718-4167-3857-4379
/2018- Proposta de pagament per indemnització per tasca del servei a Maria Josep 
Arayo i altres. 

6. Expedient 4138/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament 
especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1er trimestre 2018. 

7. Expedient 4226/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO 
ENERGÍA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o 
vol de la via pública per 1er trimestre 2018. 

8. Expedient 4223/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO 
ENERGÍA SL (gas) , de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, 
sòl o vol de la via pública per 1er trimestre 2018. 

9. Expedient 4221/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a GOIENER S 
COOP, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de 
la via pública per 1er trimestre 2018. 

10.Expedient 3997/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ATLAS 
ENERGÍA COMERCIAL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de 
subsòl, sòl o vol de la via pública per 1er trimestre 2018. 

11.Expedient 4391/2018. Sol·licitud de CSP de devolució d'ingressos indeguts en 
concepte de drets d’examen. 

12.Expedient 3438/2018. Sol·licitud de JDP de devolució d'ingressos indeguts en 
concepte de drets d’examen. 

13.Expedient 3108/2018. Sol·licitud d'AZM de devolució d'ingressos indeguts en 
concepte de taxa per la concessió de nínxol. 

 



 

14.Expedient 2923/2018. Sol·licitud de JTS de devolució d'ingressos indeguts en 
concepte de taxa per llicència d’activitat. 

15.Expedient 4112/2017. Proposta per a la rectificació de liquidació de plusvàlues (SCR). 
16.Expedient 3764/2017. Proposta per a la rectificació de liquidació de plusvàlues 

(SCR). 
17.Expedient 2972/2018. Proposta per a la rectificació de liquidació de plusvàlues 

(Banco de Santander) 
18.Expedient 4155/2018. Proposta d'adjudicació a l'empresa Ediciones 96 SL de 

l'adquisició d'agendes escolars curs 2018-2019. 
19.Expedient 4628/2018. Proposta per a aprovar la despesa a favor d'EUROPEA DEL 

FORMIGO SL, en concepte de adquisició de formigó per a la Brigada d’obres de 
l’Ajuntament de Vinaros. 

20.Expedient 4725/2018. Proposta per a aprovar la despesa a favor de HORMIGONES 
SERVOL SA, en concepte de adquisició de formigó per a la Brigada d’obres de 
l’Ajuntament de Vinaros. 

21.Expedient 4849/2018. Proposta per a aprovar la despesa a favor de SANTIAGO 
BRAU LLEIXA, en concepte de adquisició de lots per a la 3ª edat (Festes de Sant 
Joan i Sant Pere). 

22.Expedient 4547/2018. Proposta per a aprovar la despesa a favor de PROPAGANDA 
PEL FET SCCL, en concepte de la contractació musical Grup Auxili (Festes de Sant 
Joan i Sant Pere). 

23.Expedient 3930/2018. Proposta per a aprovar la despesa a favor de PROMOCIONES 
6 JOTAS SL, en concepte de la construcció de torrador a l'Ermita de Vinaròs. 

24.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 corresponent al 
mes d’abril 2018. 

25.Despatx extraordinari. 

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

C) Precs i preguntes
27.Precs i Preguntes. 
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