
 

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

DIA: 18 / 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 18 /  juliol  /  2016 a les 13:30 
hores, per a tractar els següent assumptes: 

HORA: 13:30 h

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 11 de 

juliol de 2016.

2. Dació de compte de diversos assumptes.

3. Proposta d'aprovació lot de factures codi 43 (exp. 8257/2016).

4. Proposta  de  pagament  de  dieta  a  favor  de  G.  A.  amb  motiu  del  viatge  a 

Castelló per a celebrar una reunió amb Ecovidre (exp. 8224/2016).

5. Proposta  de  pagament  de  dieta  a  favor  d'I.  C.  M.  amb motiu  del  viatge  a 

Castelló per a l'esdeveniment 10K (exp. 7913/2016).

6. Proposta de pagament de dieta a favor d'E. M. M. amb motiu de dieta per 

sortida en festes amb usuaris (exp. 7457/2016).

7. Proposta  per  a  l'aprovació  del  pagament  de la  publicació  de l'anunci  en el 

DOGV (exp. 12356/2016).

8. Proposta per a l'aprovació de la liquidació del préstec amb la entitat BBVA (exp. 

8215/2016).

9. Liquidació  a  Iberdrola  Distribución  Eléctrica  SAU,  de  taxa  per  utilització 

privativa o aprofitament especial  de subsòl,  sòl  o vol  de la via pública pels 

mesos de gener-febrer-març de 2016 (Exp. 3599/2016).

10. Liquidació  a  Iberdrola  Distribución  Eléctrica  SAU,  de  taxa  per  utilització 

privativa o aprofitament especial  de subsòl,  sòl  o vol  de la via pública pels 

 



 

mesos d'abril-maig-juny de 2016 (Exp. 8239/2016).

11. Proposta  per  l'acceptació  de  la  donació  de  llibres  per  part  d'A.  C.  (exp. 

7744/2016).

12. Proposta  per  a  la  contractació  de  l'explotació  per  terceres  persones  dels 

serveis  de  temporada  de  surf  de  rem  a  les  platges  del  terme  municipal, 

corresponent al període 2016-2019 (exp. 6252/2016).

13. Proposta  per  a  l'adjudicació  a  l'empresa  Mobipark  del  contracte  per  a  la 

instal·lació de parc infantil nou a la plaça San Andreu, inclòs paviment de goma 

i tancament (exp. 8201/2016).

14. Despatx extraordinari.

15. 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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