
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/20 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1a convocatòria: 22 / de maig / 2017 a les 12:00
2a convocatòria: 22 / 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 15 de maig 2017.
2. Expedient 5035/2017. Proposta d'aprovació lot de factures codi 24.
3. Expedient 4828/2017. Proposta de pagament de dieta a favor de Domenec Fontanet 

Llatser per viatge a Morella.
4. Expedient 4246/2017. Proposta de pagament de dieta a favor de Domenec Fontanet 

Llatser per viatge a Barcelona.
5. Expedient 2719/2017. Proposta d'aprovació de pagament de dotacions als Grups 

Partit Socialista i Acord Ciutadà.
6. Expedient 4810/2017. Proposta d'adjudicació a l'empresa Construcciones Ravi SL, el 

contracte pels treballs de reparació en les escales afectades pel temporal en la platja 
Triador, platja Cala Puntal II i platja Barbiguera.

7. Expedient 4285/2017. Proposta d'adjudicació a l'empresa Pavasal SL, el contracte pel 
tractament de reg asfàltic en la zona urbana d'entrada i aparcament davant de 
l'estació.

8. Expedient 61/2017. Proposta d'adjudicació a Calduch Sanz SL, el contracte per les 
despeces de la posada a punt del vehicle Ford Transit.

9. Expedient 4100/2017. Proposta d'adjudicació a l’empresa Gesdeyco SL, el contracte 
per a la reparació d'11 rentapeus.

10.Expedient 4823/2017. Proposta d'adjudicació a l’empresa CS Barracuda SL, el 
contracte per l'abalisament de platges de Vinaròs, estiu 2017.

11.Expedient 4710/2017. Proposta d'adjudicació a l’empresa RC Quality Consultores SL, 
el contracte per a la implantació del sistema de gestió ISO 9001:2015. Rc Quality.

12.Expedient 4101/2017. Proposta per adjudicar a l'empresa Solvi, els treballs de 
reparació d’escocells al passeig marítim.

13.Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de les 
places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs corresponent al 
mes de febrer 2017.

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

 



 

C) Precs i preguntes
15.Precs i Preguntes.
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