
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/19 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1a convocatòria: 15 / de maig / 2017 a les 12:00
2a convocatòria: 15 / de maig / 2017 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
2. Expedient 4772/2017. Proposta d'aprovació lot de factures codi 22.
3. Expedient 4785/2017. Proposta d'aprovació lot de factures codi 23.
4. Expedient 4468/2017. Proposta de pagament de dieta a favor d'Hugo Romero per 

viatge a Vila-real.
5. Expedient 4485/2017. Proposta de pagament de dieta a favor de Daniel Torreblanca 

Medina per viatge a Castelló.
6. Expedient 4478/2017. Proposta de pagament de dieta a favor d’Elena Foix per viatge 

a Castelló.
7. Expedient 4469/2017. Proposta de pagament de dieta a favor de Guillem Alsina per 

viatge a Valencia i Madrid.
8. Expedient FACT-2017-617. Proposta d'aprovació de la factura RU73 pels treballs de 

recollida de residus (març 2017).
9. Expedient 4654/2017. Proposta per a aprovar les liquidacions en concepte de preu de 

gestió de recaptació (març 2017).
10.Expediente 1217/2017. Proposta per a aprovar el reintegrament de la participació en 

el tributs de l'Estat.
11.Expedient 110/2017. Aprovació de liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor 

de terrenys de naturalesa urbana
12.Expedient 2318/2017. Sol·licitud de Xavier Messeguer Camos, per a la devolució 

d'ingressos deguts de l'IVTM.
13.Expedient 4568/2017. Rectificació de l'autoliquidació de l' impost sobre l'increment de 

valor dels terrenys de naturalesa urbana amb motiu d'actes "inter vivos".
14.Expedient 3572/2017. Revisió autoliquidacions de l' impost sobre l'increment de valor 

dels terrenys de naturalesa urbana.
15.Expedient 4494/2017. Sol·licitud de Marisa Falcó Gil i Michelle Maleyrat. per a la 

devolució de la taxa per matrícula de curs de Formació de persones adultes.
16.Expedient 4474/2017. Liquidació a Viesgo Energia SL, de taxa per utilització privativa 

o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1º trimestre 2017.
17.Expedient 4394/2017. Liquidació a Viesgo Energia SL, de taxa per utilització privativa 

o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1º trimestre 2017.

 



 

18.Expedient 1681/2017. Liquidació a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, de taxa per 
utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1º 
trimestre 2017.

19.Expedient 4316/2017. Liquidació a CyE Energia SL, de taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública anual 2016.

20.Expedient 4382/2017. Liquidació a Vodafone Ono SA, de taxa per utilització privativa 
o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 1º trimestre 2017.

21.Expedient 4135/2017. Proposta d'adjudicació a l'empresa Edicions 96 SL, el contracte 
per a l’adquisició d’agendes escolars per al curs 2017-2018 per als alumnes de 
primària dels centres públics.

22.Expedient 4671/2017. Proposta d'adjudicació a l'empresa Seofer, el contracte per a la 
compra d’espills de trànsit.

23.Expedient 4481/2017. Proposta d'adjudicació a l'empresa Unofit, el contracte per a 
l’estudi de viabilitat de la piscina coberta en el emplaçament de la ciutat esportiva.

24.Expedient 4383/2017. Proposta d'adjudicació a l'empresa Citrics Roquetes SL, el 
contracte per els treballs de redistribució de l’arena en la platja.

25.Expedient 4102/2017. Proposta d'adjudicació a l'empresa Hunyadi Alexandro, el 
contracte per a la reposició de connexió d’aigua obsoleta de subministrament a 
l’Ermita.

26.Expedient 1355/2017. Sol·licitud de Virgilo Andrés Verge Dolz per a l’us de la plaça de 
bous els dies 8 i 9 de juliol 2017.

27.Expedient 2143/2017. Proposta per a aprovar les bases de la subvenció del programa 
d'ajudes econòmiques a clubs, associacions i esportistes de la ciutat de Vinaròs.

28.Despatx extraordinari.
29.Expedient 4784/2017 -Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat 

per Cinta Barbera Redó amb motiu de curs de formació en la Escola d’Art.
30.Expedient 3677/2017. Proposta per adjudicar a l'empresa Ingenio, Gestión y Técnica 

SL, el contracte per a l'assistència tècnica per a confeccionar la memòria tècnica per 
a la sol·licitud d’ajuda per a projectes d’inversió per a la millora en àrees industrials.

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

C) Precs i preguntes
32.Precs i Preguntes.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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