
 

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

DIA: 4 / juliol / 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 4 / juliol / 2016 13.00 hores, per a 
tractar els següent assumptes: 

HORA: 13.00

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 27 de juny 
de 2016 (Exp. 7465/2016).

2.- Dació de compte de diversos assumptes.

3.- Proposta d'aprovació de lot de factures codi 38 (7690/2016).

4.- Proposta d'aprovació de factura Iberdrola núm. 50053 en concepte consum llum 
local C. Sant Sebastià, 56 (Exp. 7240/2016).

5.- Proposta d'aprovació de factura núm. 90 de Cemeco en concepte de renovació 
permís conduir (Exp. 7234/2016).

6.- Proposta per a adjudicar a Eres Vinaròs, SL el contracte per a l'adquisició mobiliari  
per a la pèrgola de la biblioplatja (Exp. 7294/2016).

7.- Proposta per a adjudicar a Srviscultu Come Downs, SL, el contracte per a Cinema 
sota les estrelles (Exp. 7062/2016).

8.-  Proposta  per  a  adjudicar  a  Mobipark  el  contracte  per  a  la  reposició  en  parcs 
infantils (Exp. 7230/2016).

9.- Proposta per a adjudicar a Cosaor Nord, SL, la compra de palets per millorar l'ordre 
al magatzem municipal (Exp. 7203/2016).

10.- Proposta per al pagament d'una dieta a favor de XXXX XXXX XXX amb motiu de 
viatges a Castelló i València (Exp. 7130/2016).

11.- Proposta per al pagament d'una dieta a favor de XXXX XXXX XXX amb motiu de 
reunió a Castelló (Exp. 7039/2016).

12.- Proposta per al pagament d'una dieta a favor d' XXXX XXXX XXX amb motiu de 
viatges a Orpesa amb usuaris CRIS (Exp. 6701/2016).

 



 

13.- Proposta per al pagament d'una dieta a favor de XXXX XXXX XXX  amb motiu de 
viatge a Onda i Penyíscola (Exp. 6504/2016).

14.- Proposta per al pagament d'una dieta a favor d'  XXXX XXXX XXX amb motiu 
d'assistència a l'Assemblea de Teatres de la Generalitat (Exp. 6432/2016).

15.-  Proposta  per  a  aprovar  la  relació  d'assistències  del  mes de  juny  2016  (Exp. 
7127/2016).

16.- Proposta per al pagament de dotació a Grup Municipal Tots/es Som Vinaros (Exp. 
3832/2016).

17.-  Proposta  per  al  pagament  de  dotació  a  Grup  Municipal  Acord  Ciutadà  (Exp. 
3832/2016).

18.- Proposta per al pagament de dotació a Grup Municipal Partit  Vinaròs Indepent 
(Exp. 3832/2016).

19.-  Proposta  per  al  pagament  a  la  Generalitat  Valenciana  –  Presidència  per  la 
publicació al DOGV (Exp. 6252/2016).

20.-  Proposta  per  al  pagament  a  la  Generalitat  Valenciana  –  Presidència  per  la 
publicació al DOGV (Exp. 12356/2015).

21.- Proposta per a la concessió d'ajuda en concepte de complement de xiquibons de 
juliol a favor de Dylan Robles Ferrer (Exp. 433/2016).

22.- Proposta per a aprovar la liquidació i devolució de fiança definitiva del contracte 
de les obres d'urbanització del carrer Mola d'Ares bis (Exp. 29/2014).

23.- Proposta per a aprovar la liquidació i devolució de fiança definitiva del contracte 
de les obres de condicionament de paviments en sòl urbà 2014 (Exp. 11618/2014).

24.- Proposta per a aprovar la liquidació i devolució de fiança definitiva del contracte 
de les obres d'urbanització del carrer Dèntol (Exp. 5162/2016).

25.- Proposta per a autoritzar a XXXX XXXX XXX la modificació consistent bàsicament 
en adossar vivendes projectades de forma que es dóna acompliment a l'estudi  de 
detall aprovat en sessió de Ple de 26.05.2016 (Exp. 5904/2016).

26.- Proposta per a autoritzar a XXXX XXXX XXX la modificació consistent bàsicament 
en adossar vivendes projectades de forma que es dóna acompliment a l'estudi  de 
detall aprovat en sessió de Ple de 26.05.2016 (Exp. 5898/2016).

27.- Despatx extraordinari.

28.- 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

 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Vinaròs
	2016-07-01T09:12:18+0200
	Vinaròs
	ENRIC PLA VALL - DNI 22531546X
	ho accepto




