
 

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

DIA: 19 / 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 19 / 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 12 de 
setembre de 2016

2. Dació de compte de diversos assumptes

3. Proposta d'aprovació lot de factures codi 55 (exp. 10267/2016)

4. Proposta per a aprovar la  factura d'Iberdrola núm. 174.248 en concepte de 
consum de llum local en carrer Sant Sebastià 56 (exp. 10074/2016)

5. Proposta  per  a  l'aprovació  del  pagament  a  justificar  a  favor  de  Domenec 
Fontanet Llatser amb motiu de la celebració del Concurs Nacional de Cuina 
Aplicada al Llagostí (exp. 10080/2016)

6. Sol·licitud de M. G. B. per a la devolució d'ingressos indeguts en concepte de 

multa de tràfic (exp. 7635/2016)

7. Sol·licitud de J. C. D. per a la devolució d'ingressos deguts per taxa d'inscripció 

a l'Escola d'Estiu Illa (exp. 10020/2016)

8. Proposta de pagament de dieta a favor d'Alejandro Arroyo Escrig amb motiu del 

viatge a Burriana per inspecció tècnica (exp. 9346/2016)

9. Liquidació a Vodafone Ono SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament 

especial  de  subsòl,  sòl  o  vol  de la  via  pública  per  2on  trimestre  2016  (exp. 

10233/2016)

10. Sol·licitud de R. R. M. per a l'anulació de la taxa per recollida d'escombraries 

(exp. 10229/2016)

11. Proposta  per  a  aprovar  l'execució  subsidiària  de  la  tanca  al  carrer  Mestre 

Gombau (exp. 3842/2015)

12. Proposta per a aprovar les bases específiques per a concedir les subvencions 

per a entitats privades, per a la realització d'actuacions de promoció del comerç 

 



 

local 2016 (exp. 10035/2016)

13. Proposta per a l'adjudicació a l'empresa Mondo Ibérica SA el contracte per a la 

reparació del saltòmetre de perxa i altres elements de la Pista d'atletisme (exp. 

10145/2016)

14. Llicència d'obres sol·licitada per T. S. i altre, per a obertura de buit en mitgera a 

la plaça San Sebastià  (exp. 4821/2016)

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.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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