
 

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

DIA: 29 / 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  sessió  ordinària  la 
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament que tindrà lloc 
a la Sala de Juntes, el dia 29 / 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, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 22 

d'agost de 2016

2. Dació de compte de diversos assumptes

3. Proposta  d'aprovació de la  factura  núm.  RU54 en concepte de recollida de 

residus del mes de maig 2016 (exp. FACT-2016-709).

4. Proposta  d'aprovació de la  factura  núm.  RU57 en concepte de recollida de 

residus del mes de juny 2016 (exp. FACT-2016-860).

5. Proposta d'aprovació de la factura núm. RU55 en concepte de liquidació del 

factor variable del contracte de recollida de residus des de novembre 2015 fins 

abril de 2016 (exp. FACT-2016-851).

6. Proposta  d'aprovació  de la  factura  núm.  LV057 en concepte  de treballs  de 

neteja viaria del mes de juny 2016 (exp. FACT-2016-849).

7. Proposta d'aprovació de la factura núm. LV059 en concepte de liquidació del 

factor variable del contracte de neteja viaria des de febrer fins abril 2016 (exp. 

FACT-2016-850).

8. Proposta d'aprovació de la factura núm. V007/16 en concepte de lloguer local 

en plaça Jovellar del mes de juliol 2016 (exp. 9605/2016).

9. Proposta  d'aprovació  de la  factura  a  Iberdrola  núm.  62145  en concepte  de 

consum de llum al local en carrer Sant Sebastià 56 (exp. 9566/2016).

 



 

10. Proposta de pagament de dieta a favor de P. S. C. per viatge a València (exp. 

3400/2016).

11. Proposta de pagament de dieta a favor dels treballadors del CRIS per viatges 

des de gener fins a juny de 2016 (exp. 7981/2016).

12. Proposta per a aprovar el pagament en concepte de publicació d'anunci en el 

DOGV (exp. 8570/2016).

13. Proposta per adjudicar a l'empresa Artcrom SL., la compra de 7.000 bolígrafs 

corporatius (exp. 9458/2016).

14. Proposta per adjudicar a l'empresa Fervi 2000 SL, la compra d'un escenari de 

750 kg/m2 per a la realització de diversos actes (exp. 5655/2016).

15. Despatx extraordinari.

16. 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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