
 

 ANUNCI

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/29 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 23 / de juliol / 2018 a les 12:00
2ª convocatòria: 23 / de juliol / 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 les sessions anteriors de data 9 i 

16 de juliol 2018. 
2. Expedient 7710/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 52. 
3. Expedient 7728/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 53. 
4. Expedient 7757/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 54. 
5. Expedient 7503-7388-4201-4202-4203-4200-7298-7397-3230/2018 i 12857/2017, 

Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i 
assistències per raons del servei a Inmaculada Picado i altres. 

6. Expedient 7741/2018. Proposta per a aprovar la certificació núm. 1 de data 13 de juny 
2018 i la factura núm. 1815 de data 13 de juny 2018 corresponents a les obres de 
construcció de 96 nínxols per al Cementeri Municipal. 

7. Expedient FACT-2018-1200. Proposta d'aprovació de la factura núm. 9093700302 
pels treballs de recollida de residus mes de maig 2018. 

8. Expedient FACT-2018-1287. Proposta d'aprovació de la factura núm. 9093700342 
pels treballs de neteja viaria mes de juny 2018. 

9. Expedient 1759/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA 
COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, de taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1er trimestre 2018. 

10.Expedient 5160/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA 
COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, de taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2018. 

11.Expedient 5453/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA 
CLIENTES SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, 
sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2018. 

12.Expedient 7623/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ATLAS 
ENERGIA COMERCIAL SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de 
subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2018. 

13.Expedient 7420/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ORANGE 
ESPAGNE SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl 
o vol de la via pública per 2º trimestre 2018. 

14.Expedient 7411/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ACCIONA 

 



 

GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, de taxa per utilització privativa o aprofitament 
especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2018. 

15.Expedient 7568/2018. Sol·licitud d’Iberdrola Distribución Electrica SA per a l'anul·lació 
de la taxa per recollida d'escombraries. 

16.Expedient 7706/2018. Sol·licitud de S. S. G. en representació de l’empresa 
Serveiscultu Come Down SL per a la utilització de la plaça de bous el dia 13 d’agost 
2018 per a l’espectacle "El Rey León". 

17.Expedient 7525/2018. Sol·licitud de J. D. T. en representació de l’empresa SMP 
Gestiones Recintos SL per a la utilització de la plaça de bous el dia 4 d’agost 2018 
(concurs recortadores) 

18.Expedient 6195/2018. Sol·licitud de G. B. V., per a la devolució d'ingressos deguts per 
taxa d'inscripció a l’Escola de L’Illa. 

19.Expedient 3271/2018. Sol·licitud de M. T. C. M. per a la devolució d'ingressos deguts 
de taxa d'inscripció de drets d'examen. 

20.Expedient 7278/2018. Sol·licitud d’Al. M. S. B. per a la devolució d'ingressos deguts 
per taxa d'inscripció a les activitats de Jovesport 2018. 

21.Expedient 9646/2017. Sol·licitud de Salvador Escoda SA per a la devolució 
d'ingressos deguts per llicència ambiental. 

22.Expedient 6439/2018. Sol·licitud de Capisco Pizza, SL per a la devolució d'ingressos 
indeguts de taxa per ocupació via pública. 

23.Expedient 7374/2018. Sol·licitud de Tivoner SL per a la devolució d'ingressos indeguts 
de taxa per ocupació via pública. 

24.Expedient 2610/2017. Proposta d'aprovació dels xiquibons juny 2018. 
25.Expedient 7246/2018. Proposta per a aprovar el abonament per renovació del permís 

de circulació a Rafael Molina Palazón. 
26.Expedient 7198/2018. Proposta d'adjudicació a l'empresa AIXIOMA CONSULTING E 

INGENIERIA SL el contracte per a l’auditoria de certificacions del sector SUR14. 
27.Expedient 2891/2018. Sol·licitud de Hospital Comarcal de Vinaròs SL per bonificació 

o exempció tributària. 
28.Expedient 1787/2016. Sol·licitud de Brifisa Internacional SL, per a la pròrroga de la 

llicència d’obres per a la construcció d’un edifici al carrer Isabel Mondejar Ayguals 8 i 
10 de Vinaròs. 

29.Despatx extraordinari. 

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

C) Precs i preguntes
31.Precs i Preguntes. 
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