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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2020/41 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 2 / d’octubre / 2020 a les 13:30

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 25.09.2020. 
2. Expedient 7818/2020. Proposta per a aprovar la liquidació de plusvàlues (núm. 

202005039 a 202008024). 
3. Expedient 7102/2020. Proposta per a estimar la sol·licitud del Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria SA de no subjecció l’impost d’IVTNU. 
4. Expedient 6939/2020. Proposta per a desestimar la sol·licitud de la Comunitat de 

Bens DF Urbà S.B. de no subjecció l’impost d’IVTNU. 
5. Expedient 7034/2020. Proposta per a estimar la sol·licitud de Promociones Bemir SL 

sobre la rectificació de l’impost d’IVTNU núm. 0202005934. 
6. Expedient 3868/2018. Proposta per a desestimar la sol·licitud de J. M. J. R. (Bankia) 

sobre l’impost d’IVTNU núm. 201803126. 
7. Expedient 7659/2020. Proposta per a aprovar l’autorització i disposició de la despesa 

a favor de l’empresa CROUS EXPERT SL per a l’adquisició de senyalitzacions 
viàries. 

8. Expedient 7813/2020. Proposta per a aprovar l’autorització, disposició, reconeixement 
de l’obligació i ordenació del pagament a favor de Juan Manuel Domenech Sanz per 
a l’adquisició d’una antena amplificadora per a dron i un kit de mostres de droga per a 
l'ensinistrament de gossos. 

9. Expedient 7694/2020. Proposta per a aprovar l’autorització, disposició, reconeixement 
de l’obligació i ordenació del pagament a favor del Consorci Provincial de Bombers 
(quota 2020). 

10.Expedient 7824/2020. Proposta per a aprovar l’autorització i disposició de la despesa 
a favor de l’empresa ARIDOS GARCÍA SL per al manteniment i reparació 
d’infraestructures. 

11.Expedient 1721/2020. Proposta per a aprovar les dotacions al Grup Municipal Partit 
Popular. 

12.Expedient 1724/2020. Proposta per a aprovar les dotacions al Grup Municipal 
Compromís. 

13.Expedient 1723/2020. Proposta per a aprovar les dotacions al Grup Municipal PVI. 
14.Expedient 4567/2019. Proposta per a aprovar el pagament de les ajudes a la 

conciliació de la vida laboral i familiar. 
15.Expedient FACT-2020-2808. Proposta per a aprovar la factura núm. 91368000549 

 



 

presentada per ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL, pels treballs de neteja viària 
durant el mes d’agost 2020. 

16.Expedient 11444/2018. Proposta per a aprovar la despesa de la taxa per publicació al 
DOGV. 

17.Expedient 7582/2020. Proposta per a aprovar la sol·licitud de M. T. V. B. (Hospital de 
Vinaròs) per a la bonificació sobre l’impost de construcció, instal·lacions i obres per a 
la reforma del parking i construcció de magatzems a l'Hospital de Vinaròs. 

18.Expedient 7361/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de 
despeses, dietes i assistències per raons del servei a Zayda Rubio i altres. 

19.Expedient 1734/2020. Proposta per a aprovar les liquidacions bancàries en concepte 
de interessos, comissions i manteniment de comptes bancaris (juliol 2020). 

20.Expedient 6228/2020. Propuesta para aprobar el expediente para la contratación de 
la elaboración de un proyecto de ejecución y construcción de una pasarela 
ciclo-peatonal sobre la desembocadura del río Cervol en Vinaròs (Castellón). 

21.Expedient 4235/2020. Concessió de llicència d’obres a F. A. S. per la reforma, 
ampliació i canvi d’ús de d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Castanyola 6. 

22.Expedient 3056/2020. Denegar la llicència d’obres a M. del C. M. R. al polígon 29, 
parcel·les 98 i 143. 
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