
 

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

DIA: 1 / agost / 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  sessió  ordinària  la 
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament que tindrà lloc 
a la Sala de Juntes, el  dia 1 /  agost  /  2016 a les 13:00 
hores, per a tractar els següent assumptes: 

HORA: 13:00

LLOC: Saló de 
Sessions

SESSIÓ: ordinària

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 25 de 
juliol de 2016.

2. Dació de compte de diversos assumptes.

3. Proposta d'aprovació lot de factures codi 46 (exp. 8982/2016).

4. Sol·licitud de M. C. B. per a l'anul·lació de la taxa per recollida d'escombraries 

(exp. 8361/2016).

5. Sol·licitud de V. M. F., per a l'anul·lació de la taxa per recollida d'escombraries 

(exp. 5137/2016).

6. Liquidació  a  Iberdrola  Clientes  SAU,  de  taxa  per  utilització  privativa  o 

aprofitament especial de subsòl, sòl  o vol de la via pública per 2on  trimestre 

2016 (exp. 5514/2016).

7. Liquidació a Iberdrola Comercialización de Último Recurso SAU, de taxa per 

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

per 2on trimestre 2016 (exp. 8573/2016).

8. Liquidació  a  Orange  Espagne  SAU,  de  taxa  per  utilització  privativa  o 

aprofitament especial de subsòl, sòl  o vol de la via pública per 2on  trimestre 

2016 (exp. 8567/2016).

9. Liquidació  a  Atlas  Energia  Comercial  SL,  de  taxa  per  utilització  privativa  o 

aprofitament especial de subsòl, sòl  o vol de la via pública per 2on  trimestre 

2016 (exp. 8564/2016).

10. Proposta de pagament de plusvàlua (exp. 14786/2015)

11. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de les places públiques 

concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs al mes de juny 2016 (exp. 

1442/2015).

 



 

12. Proposta per a reajustar la programació de la Plaça de Bous durant el mes 

d'agost (5091/2016)

13. Sol·licitud de J. D. T. en representació de l'empresa SMP Gestiones Recintos 

SL, per a la utilització de la Plaça de bous el dia 20 d'agost amb motiu de la 

celebració del Freestyle (exp. 9024/2016).

14. Despatx extraordinari.

15. 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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