
 

Ajuntament de Massamagrell

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/9 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 4 / 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. 8/2018 de 20 d’abril. >> 

Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior núm. 8/2018 de 20 de abril.
2. Aprovació, si és el cas, de la proposta de concessió de gual permanent al Sr. José Salvador 

Molla Carceller, en Plaça Pare Laureano, 2. >> Aprobación, en su caso, de la propuesta de 
concesión de vado permanente a D. José Salvador Molla Carceller, en Plaza Padre Laureano, 2. 
(Exp. 1660/2018)

3. Aprovació, si és el cas, de la proposta de concessió de gual permanent al Sr. Juan Méndez 
Jurado, al C/ Murta, 18. >> Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado 
permanente a D. Juan Méndez Jurado, en C/ Murta, 18. (Exp. 1528/2018)

4. Aprovació, si és el cas, de la proposta de gual permanent al Sr. Francisco Arastey Asunción al 
C/ Sol, 2. >> Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a D. 
Francisco Arastey Asunción, en C/ Sol, 2. (Exp. 1662/2018)

5. Aprovació, si és el cas, de la proposta de concessió de gual permanent al Sr. Javier Mondragón 
Valero, al C/ Correus, 81. >> Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado 
permanente a D. Javier Mondragón Valero, en C/ Correos, 81. (Exp. 1774-2018)

6. Aprovació, si és el cas, de la proposta de concessió de baixa del gual permanent núm. 781, a la 
plaça Glòries Valencianes núm. 1, titular Sr. Vicente Mestre Piquer. >> Aprobación, en su caso, 
de la propuesta de concesión de baja del vado permanente núm. 781, en Plaza Glorias 
Valencianas núm. 1, titular D. Vicente Mestre Piquer. (Exp. 1661/2018)

7. Informació de la comunicació del tall de subministrament d'aigua potable (particulars / 
industrial) >> Información de la comunicación del corte de suministro de agua potable 
(particulares / industrial) (Expte. 1976/2018)

8. Informació de la comunicació del tall de subministrament d'aigua potable (particulars / 
industrial)>> Información de la comunicación del corte de suministro de agua potable 
(particulares / industrial) (Expedient 2078/2018)

9. 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
---
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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.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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