
 

 ANUNCI

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/49 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 10 / de desembre / 2018 a les 12:00
2ª convocatòria: 10 / de desembre / 2018 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 3 desembre 2018. 
2. Expedient 12329/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 94. 
3. Expedient 12349/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 95. 
4. Expedient 12379/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 96. 
5. Expedient 4882/2018. Proposta d'aprovació de pagament de dotació als Grups 

Municipals. 
6. Expedient 11440/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de 

despeses, dietes i assistències per raons del servei a Adrián Vizcarro Ortí amb motiu 
de la assistència al IVASPE. 

7. Expedient 11441/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de 
despeses, dietes i assistències per raons del servei a Vicente Pastor Monreal amb 
motiu de la assistència al IVASPE. 

8. Expedient 10710/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de 
despeses, dietes i assistències per raons del servei a Juan M. Doménech Sanz amb 
motiu de la assistència al IVASPE. 

9. Expedient 12235/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de 
despeses, dietes i assistències per raons del servei a César Mones Valanzuela. 

10.Expedient FACT-2018-2791.Proposta d'aprovació de la factura núm. 7501600031 en 
concepte de recollida selectiva (ECOEMBES). 

11.Expedient FACT-2018-2691. Proposta d'aprovació de la factura núm. 9093700508 en 
concepte de recollida de residus mes de setembre. 

12.Expedient FACT-2018-3209. Proposta d'aprovació de la factura núm. 9093700508 en 
concepte de recollida de residus mes d'octubre. 

13.Expedient 5789/2017. Proposta per a aprovar el padró complementari de taxes 
urbans 2018. 

14.Expedient 12354/2018.Proposta per a aprovar la certificació núm. 1 de data 
31/10/2018 amb la factura 0020OCV1810-0035 de 31/10/2018 corresponent a les 
d’obres de renovació de paviments de la Plaça San Antonio. 

15.Expedient 12326/2018. Proposta per a aprovar la certificació núm. 1 de data 
01/11/2018 amb la factura 80000484 de 06/11/2018 corresponent a les obres 
d’electrificació en la parcel·la ubicada en camí dels Boverals amb carrer Joan Fuster 

 



 

(CEIP Jaume I). 
16.Expedient 11505/2018. Sol·licitud d’E. M. B. per la la devolució d'ingressos indeguts 

de taxa d’escombraries. 
17.Expedient 12208/2018. Sol·licitud de R. F. A. per la la devolució d'ingressos indeguts 

de taxa d’escombraries. 
18.Expedient 11592/2018. Proposta per a aprovar el conveni de subvenció con la 

Associació PRODA Vinaròs. 
19.Expedient 2904/2018. Proposta per a aprovar el segon pagament de la subvenció a la 

Associació Societat Musical la Alianza de Vinaròs. 
20.Expedient 9069/2018. Proposta per a aprovar el pagament dels premis del concurs 

de Cuina aplicat al Llagostí 2018. 
21.Expedient 12336/2018. Proposta per a aprovar el pagament a l'empresa FERRER 

OBRAS y SERVICIOS SL. 
22.Expedient 8470/2018. Llicència d'obres majors sol·licitada per J. i G. R. P., per a la 

reforma/ampliació de habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Pintor Puig Roda 
13. 

23.Expedient 4572/2016. Llicència d'obres sol·licitada per Ceramicas y Construcciones 
Roca Sl, per a la legalització de dos pèrgoles i rehabilitació de traster al carrer San 
Sebastià 84, planta 16 portes A i B. 

24.Despatx extraordinari. 
25.DE 1.- Expedient 3121/2017. Proposta per a aprovar els informes en relació a la 

sol·licitud de la declaració d'interès comunitari (DIC) per a compleix esportiu. 
26.DE 2.- Expedient 1859/2018. Llicència d'obres sol·licitada per D. F. L., per a la 

construcció de un habitatge unifamiliar aïllat al Polígon 50, parcel·les 158 i 159. 

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

C) Precs i preguntes
28.Precs i Preguntes. 
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