
 

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

DIA: 8 / 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  sessióordinària  la 
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament que tindrà lloc 
a la Sala de Juntes, el  dia 8 /  agost  /  2016 a les 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 25 de juliol i 1 d'agost de 2016.

2. Dació de compte de diversos assumptes.

3. Proposta d'aprovació lot de factures codi 47 (exp. 9093/2016).

4. Proposta d'aprovació lot de factures codi 48 (exp. 9093/2016).

5. Proposta d'aprovació lot de factures codi 49 (exp. 9101/2016).

6. Sol·licitud  de  Suval  2012  SL,  per  a  la  devolució  d'ingressos  indeguts  en 

concepte de reducció de multa per prompte pagament (exp. 8923/2016).

7. Sol·licitud de S. P. P., per a la devolució d'ingressos indeguts en concepte de 

reducció de multa per prompte pagament (exp. 8934/2016).

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

reducció de multa per prompte pagament (exp. 8946/2016).

9. Proposta per a donar de baixa els guals núm. de placa 2082 – 1734 – 1159 

(exp. 8336/2016).

10. Liquidació  a  Endesa  Energia  SAU,  de  taxa  per  utilització  privativa  o 

aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º  trimestre 2016 

(exp. 9000/2016).

11. Llicència d'obres sol·licitada per J. T. C., per a la construcció de un habitatge 

unifamiliar  aïllat  al  carrer  del  Cormorà  7  (zona  Barbiguera  carrer  L)  (exp. 

6121/2016).

12. Llicència d'obres sol·licitada per Brifisa Internacional SL, per a la construcció 

d'un edifici residencial per a 98 habitatges, locals, estacionaments i trasters al 

 



 

carrer d'Isabel Mondejar Ayguals 8 i 10 (UE2R05) (exp. 1787/2016).

13. Despatx extraordinari.

14. Precs i Preguntes.

 

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

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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