
 

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

DIA: 5 / setembre / 
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 5 / setembre / 2016 a les 12:00 
hores, per a tractar els següent assumptes: 

HORA: 12:00

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 29 

d'agost de 2016.

2. Dació de compte de diversos assumptes.

3. Proposta per a aprovar la factura de liquidacions bancàries (exp. 9851/2016).

4. Proposta per a aprovar les liquidacions en concepte d'interessos, comissions i 

manteniment de comptes bancaris (exp. 9835/2016).

5. Proposta per a aprovar el reintegrament de la participació en el tributs de l'Estat 

mes de juliol (exp. 2461/2016)

6. Proposta per a aprovar les justificacions de subvencions a grups polítics (PSOE 

i PP) (exp. 3832/2016).

7. Proposta per a aprovar els xiquibons corresponents al mes de juny 2016  (exp. 

433/2016) 

8. Proposta per a aprovar els xiquibons corresponents al mes de juliol 2016  (exp. 

433/2016) 

9. Proposta per a aprovar la renovació del permís de circulació de J. S. E. (Policia 

Local) (exp. 9659/2016).

10. Proposta per a aprovar la renovació del permís de circulació de F. G. R. (Policia 

Local) (exp. 9658/2016).

11. Proposta per a aprovar el pagament de dieta a favor de Domènec Fontanet i  

Llàtser amb motiu de viatges a El Puig i Xilxes (exp. 7130/2016).

 



 

12. Proposta per a aprovar el pagament de dieta a favor d'Enric Pla Vall amb motiu 

de viatges durant el mes de juliol i agost (exp. 9650/2016).

13. Proposta per a aprovar el premi del concurs de Curts 2016 (exp. 9480/2016).

14. Sol·licitud  de  Cha  Sisco  SLU,  per  a  la  devolució  d'ingressos  deguts  en 

concepte d'ocupació de via publica (exp. 7423/2016).

15. Sol·licitud  de C.  M.  B.  per  a  l'anulació  i  devolució  de  la  taxa  per  recollida 

d'escombraries (exp. 8905/2016).

16. Sol·licitud  de  L.  M.  P.  per  a  l'anulació  i  devolució  de  la  taxa  per  recollida 

d'escombraries (exp. 8314/2016).

17. Sol·licitud de P. J. M. B. per a l'anulació i  devolució de la taxa per recollida 

d'escombraries (exp. 9833/2016).

18. Sol·licitud  de M.  G.  Q.  per  a  l'anulació  i  devolució  de  la  taxa per  recollida 

d'escombraries (exp. 9834/2016).

19. Sol·licitud de M. I.  F. C. per a l'anulació i  devolució de la taxa per recollida 

d'escombraries (exp. 9853/2016).

20. Proposta per adjudicar a l'empresa Seofer SL la compra de pintura blanca per a 

vial (exp. 9799/2016).

21. Despatx extraordinari.

22. 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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