Ajuntament de Massamagrell

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/10

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

18 / de maig / 2018 a les 13:00

Lloc

SALA DE REUNIONS D'ALCALDIA
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior núm. 9/2018 de 4 de maig. >>
Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior núm. 9/2018 de 4 de mayo.
2. Aprovació, si és el cas, de l'informe-proposta relatiu a la devolució d'ingressos de Taxa per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, sol•licitada pel Sr.
Mohamed Fahir . >> Aprobación, en su caso, del informe-propuesta relativo a la devolución
de ingresos de Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local, solicitada por D. Mohamed Fahir (Expte 2190/2018)
3. Aprovació, si és el cas, de la proposta de desestimació d'anul•lació de rebuts d'IVTM al Sr.
Jaume R. Tene Guaillas.>> Aprobación, en su caso, de la propuesta de desestimación de
anulación de recibos de IVTM a D. Jaime R. Tene Guaillas. (Expte 2243/2018)
4. Aprovació, si és el cas, de la proposta de desestimació de recurs d'anul•lació de liquidació
d'Impost sobre l'IVTNU i devolució d'ingressos indeguts a Gestió d'Immobles Habitatges i
Patrimoni II. >> Aprobación, en su caso, de la propuesta de desestimación de recurso de
anulación de liquidación de Impuesto sobre el IVTNU y devolución de ingresos indebidos a
Gestión de Inmuebles Viviendas y Patrimonio II (Expte 2030/2018).
5. Aprovació, si és el cas, de la proposta de desestimació de recurs d'anul•lació de liquidació
d'Impost sobre l'IVTNU i devolució d'ingressos indeguts a Gestió d'Immobles Habitatges i
Patrimoni II, S.L. >> Aprobación, en su caso, de la propuesta de desestimación de recurso de
anulación de liquidación de Impuesto sobre el IVTNU y devolución de ingresos indebidos a
Gestión de Inmuebles Viviendas y Patrimonio II, S.L. (Expte 2029/2018).
6. Aprovació, si és el cas, de la proposta de concessió de gual permanent al Sr. José Celda Benet,
al C / Mariano Benlliure, 20. >> Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado
permanente a D. José Celda Benedicto, en C/ Mariano Benlliure, 20. (Exp. 2035/2018)
7. Aprovació, si és el cas, de la proposta de concessió de baixa del gual permanent núm. 937, al
carrer Sagunt núm. 18, titular Sra. Mercedes Julián Rodrigo. >> Aprobación, en su caso, de la
propuesta de concesión de baja del vado permanente núm. 937, en calle Sagunto núm. 18,
titular Dª Mercedes Julián Rodrigo. (Exp. 2329/2018)
8. Aprovació, si és el cas, de la proposta de concessió de baixa dels guals permanents núm. 1355 i
1385, en Avda. Náquera núm. 8, titular Sr. Fernando Marconell Ros. >> Aprobación, en su
caso, de la propuesta de concesión de baja de los vados permanentes núm. 1355 y 1385, en
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Avda. Náquera núm. 8, titular D. Fernando Marconell Rubio. (Exp. 2327/2018)
9. Aprovació, si és el cas, de la proposta de concessió de baixa del gual permanent núm. 800, al
carrer Vistabella núm. 2 (Av. Raval, 91) titular Sr. Juan Miguel Llistó Eres. >> Aprobación, en
su caso, de la propuesta de concesión de baja del vado permanente núm. 800, en calle
Vistabella núm. 2 (Avda. Raval, 91) titular D. Juan Miguel Llistó Eres. (Exp. 2331/2018)
10. Aprovació, si és el cas, de la proposta d'advertència per ús indegut de la targeta
d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, a nom del Sr. Gaspar Civera García.>>
Aprobación, en su caso, de la propuesta de apercibimiento por uso indebido de la tarjeta de
estacionamiento para personas con movilidad reducida, a nombre de D. Gaspar Civera
García. (Exp. 4822/2017)
11. Despatx extraordinari (assumptes inclosos fora de l'ordre del dia per raons d'urgència). >>
Despacho extraordinario (asuntos incluidos fuera del orden del día por razones de urgencia).
B) Activitat de control
--C) 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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