
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/17 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1a convocatòria: 2 / de maig / 2017 a les 12:00
2a convocatòria: 2 / 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 de data 24 d'abril 2017.
2. Expedient 4138/2017. Proposta d'aprovació lot de factures codi 17.
3. Expedient 4148/2017. Proposta d'aprovació lot de factures codi 18.
4. Expedient 3513/2017. Proposta de pagament de dieta a favor de Domenec Fontanet 

Llatser per viatge a Burgos.
5. Expedient 13693/2015.- Proposta per a aprovar el pagament en concepte de 

justificació Xarxa Llibre.
6. Expedient 14834/2015. Sol·licitud de Mariano Moreno Serret per a la devolució 

d'ingressos indeguts de taxa de escombraries.
7. Expedient 3531/2017. Proposta per adjudicar a l'empresa Becsa SAU el contracte per 

a l’asfaltat del carrer Cirviola, Palometa, Manta, Llobarro, Ham, Batallola i plaça Sant 
Andreu.

8. Expedient 2265/2017. Proposta per a aprovar el pagament a l'empresa Planifica 
Ingenieros y Arquitectos COOP V, el contracte per a l’estudi d’alternatives per a la 
reordenació del tràfic en l'àmbit del pont de Sant Gregorio i redacció i adreça d’obra 
del projecte d’enderrocament.

9. Expedient 3529/2017. Proposta per a aprovar el pagament a l'empresa Creas Idsocial 
el contracte per a l'assistència tècnica del desenvolupament d’activitats per a 
l’engegada de l’estratègia EDUSI.

10.Expedient 1102/2017. Proposta per a l’anulació de la aprovació a favor de l’empresa 
Edicions 96 Sl la compra d’Agendes Escolars curs 2017/18.

11.Expedient 653/2016. Proposta per a la pròrroga del contracte del servei de neteja i 
manteniment de les platges i vora litoral del Terme Municipal de Vinaròs.

12.Expedient 953/2016. Proposta per a la pròrroga del contracte administratiu d’un 
servei de control i tractament de mosquits en el Municipi de Vinaròs.

13.Expedient 1328/2015. Proposta per a la pròrroga del contracte del servei de vigilància 
ambiental de l'emissari d'aigües residuals urbanes ubicat a les aigües que banyen el 
Terme Municipal de Vinaròs.

14.Despatx extraordinari.

B) Activitat de control

 



 

15.Dació de compte de diversos assumptes.

C) Precs i preguntes
16.Precs i Preguntes.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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