
 

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

DIA: 3 / octubre / 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 3 / octubre / 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, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 

19 i 26 de setembre de 2016.

2. Dació de compte de diversos assumptes.

3. Proposta d'aprovació lot de factures codi 58 (exp. 10877/2016).

4. Proposta d'aprovació lot de factures codi 59 (exp. 10895/2016).

5. Sol·licitud  de  J.  M.  M.  V.  i  altres  per  a  l'anul·lació  de  la  taxa  per  recollida 

d'escombraries (exp. 10091/2016).

6. Sol·licitud de M. L. M. A. per a la modificació de la taxa per recollida d'escombraries 

(exp. 10053/2016).

7. Sol·licitud  d'A.  A.  M.  per  a  la  devolució  d'ingressos  indeguts  en  concepte  de 

liquidació de gual (exp. 7587/2016).

8. Sol·licitud  de  S.  R.  S.  per  a  la  devolució  d'ingressos  indeguts  en  concepte 

d'infracció de tràfic (exp. 10342/2016).

9. Sol·licitud  de  N.  T.  G.  per  a  la  devolució  d'ingressos  indeguts  en  concepte 

d'infracció de tràfic (exp. 10414/2016).

10. Sol·licitud de Vinacasa Sebastiá  SL per  a  la  devolució d'ingressos indeguts en 

concepte d'infracció de tràfic (exp. 10420/2016).

11. Proposta  per  adjudicar  a  l'empresa  HAPPY  LUDIC  SL  el  subministrament  i 

instal·lació de parc infantil a Cala Puntal (exp. 10672/2016).

12. Proposta per adjudicar a l'empresa T-SYSTEMS ITC IBERICA SAU el contracte per 

a la formació aplicada a la Gestió Tributària (exp. 10738/2016).

13. Despatx extraordinari.

14. 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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