
 

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
[TAULELL D’ANUNCIS]

DIA: 25 / juliol / 2016 Conforme a l’establert en l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i 81 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats  locals,  queda  convocada  a  la  sessióordinària  la 
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament que tindrà lloc 
a la Sala de Juntes, el  dia 25 /  juliol  /  2016 a las 13:30 
hores, per a tractar els següent assumptes: 

HORA: 13:30

LLOC: Saló de 
Sessions

SESSIÓ: ordinària

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de 

data 11 i 18 de juliol de 2016.

2. Dació de compte de diversos assumptes.

3. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 44  (exp. 8703/2016).

4. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 45  (exp. 8677/2016).

5. Proposta de pagament de dieta a favor d'A. V. F. per viatge a València (exp. 

6994/2016).

6. Proposta de pagament de dieta a favor de L. M. F. G. per viatge a Castelló amb 

motiu de la reunió de Portal de Transparència (exp. 6816/2016).

7. Proposta de pagament de dieta a favor de M. J. A. Sola per viatge a València 

per curs de formació (exp. 8432/2016).

8. Proposta per a aprovar la concessió d'ajudes en concepte de xiquibo a favor de 

D. C. i A. G. (exp. 433/2016).

9. Sol·licitud de Beniconst Urbana SL, per a l'anul·lació i devolució de la taxa per 

recollida d'escombraries (exp. 7852/2016).

10. Sol·licitud de S. M. R., per a la devolució d'ingressos indeguts en concepte de 

reducció de multa per prompte pagament (exp. 5922/2016).

11. Sol·licitud de Clínica Dental Segorbe SL, per a la devolució d'ingressos deguts 

per taxa d'obertura i funcionament d'establiments (exp. 7835/2016).

12. Sol·licitud de G. M. O., per a la devolució d'ingressos deguts per taxa d'obertura 

i funcionament d'establiments (exp. 7737/2016).

 



 

13. Liquidació a ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL, de taxa per utilització privativa 

o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 4º trimestre 

2015 (exp. 8320/2016).

14. Liquidació a EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO SA, de taxa 

per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via 

pública per 4º trimestre 2015 (exp. 8353/2016).

15. Liquidació a ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS SL, de taxa per 

utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 

per 2º trimestre 2016 (exp. 8416/2016).

16. Proposta per a l'adjudicació a l'empresa Hermex Ibérica SL, el contracte per a 

l'adquisició i contractació de panels protectores per a les paredes d'una sala 

d'aïllament al CEE Baix Maestrat (exp. 7924/2016)

17. Llicència d'obres sol·licitada per A. R. V. i  altre, per a l'enderrocament de 2 

habitatges i tancament de la parcel·la situada al carrer Pilar 13-15 de Vinaròs 

(exp. 6005/2016).

18. Llicència d'obres sol·licitada per F. D. L. B. i altres, per a la construcció d'edifici 

de  4  habitatges,  local  administratiu  i  2  magatzems entre  mitgeres al  carrer 

Santa Magdalena 7 i 9 i carrer Costa Borràs 8 de Vinaròs (exp. 5893/2016).

19. Llicència d'obres sol·licitada per M. D. V. C. en representació de SUCESORES 

TBA,CB, per a l'enderrocament de 2 habitatges unifamiliars entre mitgeres al 

carrer  Santa  Magdalena  7  i  9  i  carrer  Costa  i  Borràs  8  de  Vinaròs  (exp. 

5229/2016).

20. Proposta per a la prorroga del contracte del servei d'impartició de cursos del 

Consell  de Formació de Persones Adultes de l'Ajuntament de Vinaròs (exp. 

4559/2015).

21. Proposta  per  a  la  resolució  del  contracte  de  redacció  del  Plan Director  de 

Intervenció de l'Auditori Municipal de Vinaròs (exp. 2073/2015)

22. Despatx extraordinari.

23. Precs i Preguntes.

La documentació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia es pot consultar en 
la Secretaria de la Corporació.
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