
 

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

DIA: 26 / 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 26 / 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 19 de 

setembre de 2016

2. Dació de compte de diversos assumptes

3. Proposta d'aprovació lot de factures codi 56 (exp. 10408/2016)

4. Proposta d'aprovació lot de factures codi 57 (exp. 10442/2016)

5. Proposta d'aprovació de pagament de dotació al Grup Municipal Acord Ciutadà 

(exp. 3832/2016)

6. Proposta per a estimar la sol·licitud de SMP Gestiones Recintos SL, per a la 

devolució del lloguer de la plaça de bous (exp. 9591/2016)

7. Proposta de pagament de dieta a favor de Maria Josep Arayo Solà per curs 

organitzat per la Diputació de València (exp. 10332/2016)

8. Proposta de pagament de dieta a favor d'Enric Pla Vall per dietes mes d'agost i 

setembre 2016 (exp. 10440/2016)

9. Sol·licitud d'E. M. B. O. per a la devolució d'ingressos indeguts en concepte de 

denúncia de tràfic (exp. 8956/2016)

10. Sol·licitud de F. G. P. per a la devolució de la taxa per recollida d'escombraries 

(exp. 10302/2016)

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

concedides  als  usuaris  del  Centre  de  Dia  de  Vinaròs  corresponent  al  mes 

d'agost 2016 (exp. 1442/2015)

 



 

12. Proposta d'adjudicació a l'empresa Ferv2000 el contracte per a la compra de 

barana perimetral escenari, escala i estris per al transport/emmagatzemament 

(exp. 9503/2016)

13. Proposta  d'adjudicació  a  l'empresa  Parques  y  Jardines  Fabregas  SA  en 

contracte per a el subministrament de 30 papereres (exp. 10350/2016)

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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