
 

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

DIA: 11 / 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  sessióordinària  la 
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament que tindrà lloc 
a la Sala de Juntes, el dia 11 / juliol /  2016 hores, per a 
tractar els següent assumptes: 

HORA: 12.45

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 04 de 
juliol de 2016 (Exp. 7750/2016).

2.- Dació de compte de diversos assumptes.

3.- Proposta d'aprovació de lot de factures codi 39 (Exp. 7767/2016).

4.- Proposta d'aprovació de lot de factures codi 40 (Exp. 7770/2016).

5.- Proposta d'aprovació de lot de factures codi 41 (Exp. 7857/2016).

6.- Proposta d'aprovació de lot de factures codi 42 (Exp. 7927/2016).

7.-  Proposta  d'aprovació  de factura  núm.  RU53 de la  UTE ACCIONA TETMA RU 
VINAROS (Exp. FACT-2016-669).

8.-  Proposta  d'aprovació  de factura  núm.  LV055 de la  UTE ACCIONA TETMA RU 
VINAROS (Exp. FACT-2016-680).

9.- Proposta d'aprovació 1º Liquidació presentada per la Diputació Castelló pel preu 
gestió mes d'abril (Exp. 7757/2016).

10.-  Proposta  d'aprovació  de  liquidació  de  préstec  a  CAIXABANK corresponent  al 
20.05.2016 (Exp. 7759/2016).

11.- Proposta d'aprovació de liquidacions en concepte de despeses bancàries (Exp. 
7736/2016).

12.- Proposta per a aprovar el reintegrament de liquidacions practicades pel Ministerio 
de Economía y Hacienda Pública (Exp. 2461/2016).

13.- Proposta per a aprovar el pagament d'una dieta a favor de XXXXX XXXX XXXX 
per    viatge  a  Castelló  per  assistència  jornada  tècnica  Diputació  Castelló  (Exp. 
7727/2016).

14.-  Proposta per a aprovar el pagament d'una dieta a favor d' XXXXX XXXX XXXX 
amb  motiu  de  jornada  Ley  Ordenación  LOTUP  –  Federación  de  Municipios  y 
Provincias (Exp. 7745/2016).

15.-  Proposta per a aprovar el pagament d'una dieta a favor de XXXXX XXXX XXXX 

 



 

amb motiu de desplaçament com a testimoni juí a Castello (Exp. 7756/2016).

16.-  Proposta per a aprovar el pagament d'una dieta a favor d' XXXXX XXXX XXXX 
amb motiu  de desplaçament  a València per assistència  a l'Escola d'Estiu  de FPA: 
Educands i Educadors (Exp. 7786/2016).

17.-  Proposta per a aprovar un pagament a justificar a favor de XXXXX XXXX XXXX 
per les despeses derivades de la renovació de dominis (Exp. 7928/2016).

18.- Proposta per a adjudicar a l'empresa LAECO el contracte per a proves de càrrega 
a la Plaça de Bous (Exp. 6420/2016).

19.- Proposta per a anul·lar l'adjudicació a la mercantil MOBIPARK del contracte per a 
la reposició en parcs infantils: Plaça Horts dels Escribans, Pius XII i Camí Boverals 
(Exp. 7230/2016).

20.- Proposta per a adjudicar a la mercantil MOBIPARK el contracte per a la reposició 
en parcs  infantils:  Plaça Horts  dels  Escribans,  AV.  Pius XII  i  Camí Boverals  (Exp. 
7230/2016).

21.- Proposta per a adjudicar a la mercantil HAPPY LUDIC, SL el contracte per a la 
reposició en parcs infantils: C. Andorra, Plaça Sant Antoni, Plaça Espanya, Plaça Corts 
Valencianes, C. Pilar i Av. Pius XII (Exp. 7236/2016).

22.-  Sol·licitud  d'  XXXXX XXXX XXXX per  a  la  devolució  d'ingrés  degut  per  taxa 
d'ocupació de via pública (Exp. 7795/2016).

23.- Despatx extraordinari.

24.- 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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