
 

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

DIA: 21 / de 
novembre / 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 21 / de novembre / 2016 hores a 
les 12:00 per a tractar els següent assumptes: 

HORA: 12:00

LLOC: Saló de 
Sessions

SESSIÓ: ordinària

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de 

data 7 i 14 de novembre de 2016.

2. Dació de compte de diversos assumptes

3. Proposta d'aprovació lot de factures codi 72 (exp. 12937/2016)

4. Proposta  d'aprovació  del  lot  de  factures  núm.  F-000001  pels  treballs  de 

recollida de residus urbans del mes de juliol (FACT-2016-1367)

5. Proposta  d'aprovació  del  lot  de  factures  núm.  RU60 pels  treballs  de neteja 

viaria del mes de juliol (FACT-2016-1371)

6. Proposta  d'aprovació  del  lot  de  factures  núm.  RU62 pels  treballs  de neteja 

viaria del mes d'agost (FACT-2016-1372)

7. Proposta  d'aprovació  del  lot  de  factures  núm.  RU61 pels  treballs  de neteja 

viaria del mes de setembre (FACT-2016-1366)

8. Proposta d'aprovació de la factura núm. 66081 i 77700 d'Iberdrola en concepte 

de consum de llum al carrer Sant Sebastià (exp. 12640/2016)

9. Proposta per a l'aprovació del  pagament a justificar presentat  per Jan Valls 

(exp. 12386/2016)

10. Proposta per a el pagament de la quota anual al consorci de bombers 2016 

(exp. 12927/2016)

11. Proposta  d'aprovació  de  pagament  de  dotacions  al  Grup  Municipal  Partit 

Popular,  Grup Municipal Socialista, Grup Municipal Tots/es Som Vinaròs i Grup 

Municipal Acord Ciutadà  (exp. 3832/2016)

12. Proposta de liquidació de plusvàlues (exp. 14786/2014).

13. 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'octubre (exp. 1442/2015)

14. Sol·licituds d'ajudes per al transport escolar per als alumnes d'ESO dels IES 

José Vilaplana i Leopoldo Querol – curs 2016/2017 (exp. 8755/2016)

15. Sol·licituds d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per a 

segon cicle d'Educació infantil i Batxillerat – curs 2016/2017 (7823/2016)

16. Sol·licituds d'ajudes a la conciliació de la vida laboral i familiar – xiquibó – curs 

2016/2017 (exp. 5895/2016)

17. Proposta per a la rescissió del contracte d'arrendament d'un local ubicat a la 

plaça San Sebastià 56 baixos (exp. 14435/2015)

18. Incoació  d'expedient  d'interpretació  del  contracte  del  servici  de  neteja  i 

manteniment de les platges del municipi de Vinaròs (exp. 2096/2015)

19. Proposta  per  a  l'anulació  de  l'adjudicació  a  l'empresa  G.  Barreda  SLU  el 

contracte  per  a  el  acondicionament  de  parquing  junt  a  l'Hospital  (exp. 

9906/2016)

20. Proposta per a l'adjudicació a Francisco Dols Sebastiá (Tutocolor) el contracte 

per a la reparació i puntura de façana Ceip Misericòrdia (exp. 12170/2016)

21. Proposta per a l'adjudicació a l'empresa Hermanos Gelida SL el contracte per a 

la compra de vehicle Policial (exp. 12460/2016)

22. Proposta per a l'adjudicació a l'empresa Instalacions Marza SL el contracte per 

a la instal·lació elèctrica en el Bar de l'Ermita, remodelació de cuina, aseos e 

il·luminació general (exp. 12581/2016)

23. Proposta per a l'adjudicació a l'empresa Becsa SA el contracte per a el asfaltat 

del accés al Hospital Comarcal i al Heliport (exp. 12733/2016)

24. Despatx extraordinari.

25. 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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