DIA: 12 / setembre /
2016
HORA: 12:00
LLOC: Saló de
Sessions
SESSIÓ: ordinària

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

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 5 de
setembre de 2016
2. Dació de compte de diversos assumptes
3. Proposta d'aprovació lot de factures codi 54 (exp. 10055/2016)
4. Proposta per a aprovar la liquidació del préstec formulada pel Ministeri
d'Indústria, Energia i Turisme corresponent al 03.10.2016, quota anual 2008
(exp. 9928/2016)
5. Proposta per a aprovar la liquidació del préstec formulada pel Ministeri
d'Indústria, Energia i Turisme corresponent al 03.10.2016, quota anual 2009
(exp. 9926/2016)
6. Proposta per a aprovar les liquidacions en concepte de preu de gestió de
recaptació mes de juliol 2016 per la Diputació Provincial (exp. 10069/2016)
7. Proposta per a aprovar la liquidació en concepte dels interessos per la bestreta
rebut de la Diputació Provincial del període comprés des del dia 20.01.2016
fins al 20.08.2016 (exp.10071/2016)
8. Proposta per a aprovar el premi en concepte de Dia Mundial de la Tapa 2016
(exp. 9762/2016)
9. Proposta de pagament de dieta a favor de Domènec Fontanet en concepte de
diversos viatges (exp. 7130/2016)
10. Sol·licitud de M. D. B. P. per a l'anul·lació i devolució de la taxa per recollida
d'escombraries (exp. 9832/2016)
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11. Sol·licitud de M. J. M. A., per a l'anul·lació i devolució de la taxa per recollida
d'escombraries (exp. 8955/2016)
12. Proposta per a aprovar el conveni de subvenció entre La Societat Musical
L'Aliança i L'Ajuntament de Vinaròs (exp. 7297/2016)
13. Proposta per a l'adjudicació de les subvencions corresponents als clubs i
associacions 2016 (1908/2016)
14. Proposta per adjudicar a l'empresa Becsa SAU el contracte per a la

pavimentació de la prolongació del carrer de les Cales (exp. 9764/2016)
15. Proposta per adjudicar a la Cambra de Comerç de Castelló el contracte per a
necessitats formatives (exp. 9861/2016)
16. Despatx extraordinari.
17. 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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