
  NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2022/24 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 17 / de juny / 2022 a les 9:15 

Lloc Saló de plens 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació actes de les sessions anteriors de data 03.06.2022 i 10.06.2022.
2. Expedient FACT-2022-1471. Proposta per aprovar Fra. recollida selectiva Març - 

Acciona Servicios Urbanos, SL.
3. Expedient FACT-2022-1525. Proposta per provar Fra. servei RU Març - Acciona 

Servicios Urbanos, SL.
4. Expedient 10111/2020. Proposta devolució parcial subvenció programa EEIIAA 

(CPLOC/2021/101/12 )
5. Expedient 5235/2022. Proposta indemnització per raó de servei personal Talle 

d'Ocupació Vinaròs.
6. Expedient 3627/2022. Proposta per aprovar liquidacions del impost d'increment de 

valor de terrenys de naturalesa urbana per actes mortis causa (Maig)
7. Expedient 68/2022. IIVTNU. PRoposta d'aprovació de la liquidació provisional de 

l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana derivada del 
procediment de comprovació limitada. - Proeor, SA

8. Expedient 1826/2017. Proposta de devolució d'ingressos indeguts IIVTNU en 
execució de sentència - Maria Julia Gasulla.

9. Expedient 5009/2022. Proposta d'aprovació de preu públic Estiu Jove 2022
10.Expedient 9708/2019. Proposta d'incoació expedient revisió de preus del contracte 

d'obres de construcció del CEIP JAUME I .
11.Expedient 3507/2022. Proposta de d'aprovació de l'exp. per a la contracació del 

subministrament de 10 Unit. de Compostadora - Amtevo Medio Ambiente, SL.

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

C) Precs i preguntes
13.Precs i preguntes.

 

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ 

Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la vostra 
assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder excusar-vos. Us 



recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la informació referent als 
assumptes inclosos en l’ordre del dia.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


