Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2022/16

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

22 / d’abril / 2022 a les 9:15

Lloc

Saló de plens
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors 08/04/ y 19/04/ 22
2. Expedient 2685/2022. Proposta per aprovar la justificació presentada per CARLA
GALMES per expedició de certificat d'eficiència energètica del Jaume I.
3. Expedient 2920/2022. Proposta de devolució d'ingressos indeguts per taxes
d'escombraries i del Consorci a Maria Friné Barreda Andrés.
4. Expedient 2582/2022. Proposta de devolució d'ingressos per taxes de matriculació als
cursos de formació del Consell Municipal de FPA.
5. Expedient 2563/2022. Proposta per a la devolució d'ingressos Indeguts per
autoliquidació d'ocupació de via pública a Anna Iris Carrillo.
6. Expedient 3193/2022. Liquidació provisional taxa per ocupació del sòl, subsòl o vol de
via pública - ORANGE ESPAGNE, SAU
7. Expedient 3210/2022. Liquidació provisional taxa per ocupació del sòl, subsòl o vol de
via pública - VODAFONE ONO SA
8. Expedient 3163/2022. Proposta per aprovar la liquidació Taxa per Reserva Domini
Públic Radioelectrónic -MINISTERI ASSUMPTES ECONÓMICS I TRANSFORMACIÓ
DIGITAL.
9. Expedient 102/2022. Proposta per aprobar les liquidacions en concepte de despeses
bancàries - manteniment i comissions comptes.
10.Expedient 2035/2022. Proposta de despesa per liquidació taxes a favor de la
Generalitat Valenciana per publicació convocatòria procés selectiu.
11.Expedient 2430/2022. Proposta d'adjudicació del contracte de curs sanitari TECCLEO per a la Policia Local.
12.Expedient 10503/2021.Proposta d'aprovació de les certificacions nº 4 i 5
corresponents a les obres de remodelació del carrer Camaraes.
13.Expedient 1439/2021. Proposta per aprovar la pròrroga del contracte subscrit amb
l'empresa Grupo Maestrat, Carpas, Espectáculos y Eventos, SL., d'arrendament de
dos carpes, un escenari i butaques per a l'interior de la plaça de bous.
14.Expedient 2888/2022. Proposta per adjudicar la contractació dels serveis sanitaris per
als pròxims carnavals.
15.Expedient 3078/2022. Proposta per adjudicar la contractació dels serveis de
seguretat privada per als pròxims carnavals.
B) Activitat de control
16.Dació de compte de diversos assumptes.
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NOTIFICACIÓ

C) Precs i preguntes
17.Precs i Preguntes.

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la vostra
assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder excusar-vos. Us
recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la informació referent als
assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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