
 

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

DIA: 7 / 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 7 / novembre / 2016 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 31 
d'octubre de 2016

2. Dació de compte de diversos assumptes
3. Proposta d'aprovació lot de factures codi 68 (exp. 12154/2016)
4. Proposta  d'aprovació  de la  factura  núm.  LV063 en concepte  de servicis  de 

neteja viària del mes de setembre 2016 (exp. FACT-2016-1316)
5. Proposta de pagament de dieta a favor de Maria Jesús Miravet  i  altres per 

diversos conceptes (exp. 11609/2016 – 6504/2016 – 11962/2016 – 11878/2016 
–  10981/2016  –  11577/2016  –  11810/2016  –  8036/2016  –  12072/2016  – 
12004/2016)

6. Proposta per a aprovar el pagament per import de 7.200 € en compliment del 
que indica el Jutjat  Mercantil núm. 1 de Castelló (exp. 12213/2016)

7. Proposta  per  a  aprovar  la  factura  94/16  per  la  realització  del  curs  CAP 
presentat per Agustín J. Chaler (exp. 10407/2016)

8. Proposta per a aprovar el reintegro de les liquidacions  dels tributs del Estat, 
mesos agosto, setembre i octubre (exp. 2461/2016)

9. Proposta per al  pagament assistències regidors mes de octubre 2016 (exp. 
12015/2016)

10. Proposta per adjudicar a l'empresa Hostelera Josima SL el contracte per a la 
instal·lació de dos campanes extractores al bar de l'Ermita de Vinaròs (exp. 
11546/2016)

11. Proposta  per  adjudicar  a  l'empresa  G  Bareda  SLU  el  contracte  per  a  el 
terraplene asfàltic del camí de la fàbrica (exp. 12003/2016)

12. Proposta  per  adjudicar  a  l'empresa  G  Bareda  SLU  el  contracte  per  al 
condicionament de camino la Carrasca (exp. 12001/2016)

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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