
 

 ANUNCI

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/32 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 13 / d’agost / 2018 a les 12:00
2ª convocatòria: 13 / d’agost / 2018 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 6 d'agost 2018. 
2. Expedient 8650/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 58. 
3. Expedient 8756/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 60. 
4. Expedient 8760/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 61. 
5. Expedient 8819/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 62. 
6. Expedient 8763/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VODAFONE 

ONO SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol 
de la via pública per 2º trimestre 2018. 

7. Expedient 8346/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a 
MAESTRAZGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU, de taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública (anual 2017). 

8. Expedient 8878/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a WIND TO 
MARKET SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o 
vol de la via pública per 2º trimestre 2018. 

9. Expedient 8094/2018. Sol·licitud de R. G. M. per a la devolució de la taxa per recollida 
d'escombraries. 

10.Expedient 8238/2018. Sol·licitud de Hospital Comarcal de Vinaròs per a la bonificació 
o exempció tributària per impost de construccions, instal·lacions i obres en llicència 
urbanística. 

11.Expedient 4523/2018. Proposta per a l’adjudicació del contracte de les obres 
d’Electrificació de la parcel·la ubicada en camí Boverals amb carrer Joan Fuster 
(CEIP JAUME I), a l'empresa CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS BENICARLO SL. 

12.Expedient 958/2018. Proposta per a l’adjudicació del contracte de la prestació del 
servei de neteja i manteniment de les platges i vora litoral del terme municipal de 
Vinaròs a l’empresa CÍTRICS ROQUETES SERVEIS. 

13.Expedient 442/2016. Proposta per a l’aprovació de la primera pròrroga del contracte 
del servei d’impartició de classes de teatre i actuacions teatrals de l’Aula municipal de 
Teatre de Vinaròs. 

14.Expedient 10640/2017. Proposta per a l’adjudicació del contracte administratiu dels 
serveis vinculats a la comunicació en línia, fora de línia i de gestió de comunitat 
(Community Manager) de l’Ajuntament de Vinaròs a l’empresa AUTORITAS 

 



 

CONSULTING SA. 
15.Expedient 942/2018. Proposta per a l’adjudicació del contracte administratiu de la 

prestació del servei de control i tractament de mosquits en el municipi de Vinaròs a 
l’empresa LOKIMICA SA. 

16.Expedient 1611/2018. Proposta per a l’adjudicació del contracte administratiu de la 
prestació dels serveis de suport tècnic remot dels sistemes informàtics de 
l’Ajuntament de Vinaròs a l’empresa ASAC COMUNICACIONES SL. 

17.Expedient 1521/2014. Proposta per a la revisió de preus del contracte d’un servei 
públic de gestió integral de les instal·lacions d’enllumenat públic (ESE). 

18.Expedient 1745/2018. Llicència d'obres sol·licitada per J. C. G. P., per a l’ampliació i 
reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’avinguda Francisco Baila Tosca núm. 28. 

19.Despatx extraordinari. 

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

C) Precs i preguntes
21.Precs i Preguntes. 
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