
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2020/45 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Extraordinària
Motiu: «per coincidir amb el Consell Rector de l'EDUSI»

Data i hora 30 / d’octubre / 2020 a les 10:00 

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 8751/2020. Proposta d'aprovació de lot de factures codi núm. 54.
3. Expedient 8799/2020. Proposta de Despesa per retirada de fibrociment amb contingut 

d'amiant al Barranc Barbiguera.
4. Expedient 8701/2020. Proposta de Despesa per compra d'un sonòmetre.
5. Expedient 8573/2020. Proposta de Despesa per al subministrament i instal·lació d'un 

grup electrògen a la Ciutat Esportiva.
6. Expedient 8521/2020. Proposta de Despesa per a la reparació en el sanejament a 

Cala Puntal O.
7. Expedient 8767/2020. Proposta d'aprovació de la liquidació de la Delegación de 

Economía y Hacienda en concepte de l'amortització del prèstec del Centre de 
Coneixement quota 2020.

8. Expedient 1721/2020. Proposta de Despesa per a la dotació al Grup Municipal 
Popular.

9. Expedient 448/2020. Proposta de despesa per assistència i desplaçament de 
membre del Tribunal per constitució d'una borsa d'arquitecte tècnic.

10.Expedient 6268/2019. Proposta per a aprovar la tercera certificació i factura núm. 
400003463 corresponent a les obres de rehabilitació del Corral de Batet.

11.Expedient 8083/2020. Proposta per a la devolució d'ingrés degut per preu públic per 
curs del Casal Jove.

12.Expedient 5139/2020. Proposta per a la devolució d'ingrés degut en concepte de taxa 
per ocupació de terrenys d'ús públic per instal·lació de mercat.

13.Expedient 8700/2020. Proposta per aprovar la liquidació provisional de la taxa per 
llicència d'ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública a Endesa Energia, SA.

14.Expedient 653/2016. Proposta per a la liquidació del contracte corresponent al servei 
de neteja i manteniment de les platges i litoral del terme municipal de Vinaròs.

15.Expedient 2109/2020. Proposta per a adjudicar el contracte de serveis vinculats a la 
comunicació en línia i gestió de comunitat (Community Manager).

16.Expedient 4060/2020. Proposta de despesa d'ajudes a la conciliació de la vida laboral 
i familiar - xiquibó - curs 2020/21.

17.DE 1.- Expedient 8570/2020. Proposta per a aprovar l’adjudicació a la mercantil SIGO 

 



 

INFORMACION Y GESTION S.L. per a la realització del servei de disseny i 
implementació d’una App municipal.

18.DE 2.- Expedient 8761/2020. Proposta per a aprovar l’autorització i disposició de la 
despesa a favor de l’empresa JUAN JOSÉ VÁZQUEZ MOTA, pels treballs de 
remodelació dels banys de l’Ermita de Vinaròs.

19.DE 3.- Expedient 3794/2020. Proposta per a aprovar el segon pagament del conveni 
amb La Alianza de Vinaròs.

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

C) Precs i preguntes
21.Precs i Preguntes.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 


