
 
Ajuntament de Massamagrell

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/11 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1 / de juny / 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. 10/2018, de 18 de 

maig. >> Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior núm. 10/2018, 
de 18 de mayo.

2. Aprovació, si és el cas, de la proposta de fraccionament de pagament de taxa 
per ocupació de la via pública amb taules i cadires a Gastronomia Lujan, S.L. 
>> Aprobación, en su caso, de la propuesta de fraccionamiento de pago de tasa 
por ocupación de la vía pública con mesas y sillas a Gastronomía Lujan, S.L. 
(Exp. 2373/2018)

3. Aprovació, si és el cas, de la proposta de fraccionament de pagament de taxa 
per ocupació de la via pública per mercat de dimarts i dissabtes al Sr. Eduardo 
Heredia Hernández. >> Aprobación, en su caso, de la propuesta de 
fraccionamiento de pago de tasa por ocupación de la vía pública por mercado 
de martes y sábados a D. Eduardo Heredia Hernández. (Expte 2359/2018)

4. Aprovació, si és el cas, de la proposta de fraccionament de pagament de taxa 
per ocupació de la via pública amb taules i cadires al Sr. Víctor Manuel López 
Fenollosa. >> Aprobación, en su caso, de la propuesta de fraccionamiento de 
pago de tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas a D. Víctor 
Manuel López Fenollosa. (Expte 1763/2018)

5. Aprovació, si és el cas, de la proposta de desestimació de recurs d'anul•lació de 
liquidació d'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana i devolució d'ingressos indeguts al Sr. Vicente Martínez Casas. >> 
Aprobación, en su caso, de la propuesta de desestimación de recurso de 
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anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución de ingresos indebidos a D. 
Vicente Martínez Casas (Expte 2430/2018)

6. Aprovació, si és el cas, de la proposta de devolució de fiança al Sr. Juan 
Redolat Micó, depositada com a garantia de reposició de ferm en C / Mestre 
Rodrigo n.º 43 >> Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de 
fianza a D. Juan Redolat Micó, depositada como garantía de reposición de 
firme en C/ Maestro Rodrigo n.º 43 (Expte 1808/2018)

7. Aprovació, si és el cas, de la proposta de devolució de fiança al Sr. Fernando 
Chuliá Claramunt, depositada com a garantia de reposició de ferm en C / José 
María Izquierdo Soro n.º 58. >> Aprobación, en su caso, de la propuesta de 
devolución de fianza a D. Fernando Chuliá Claramunt, depositada como 
garantía de reposición de firme en C/ José María Izquierdo Soro n.º 58 (Expte 
1219/2018)

8. Aprovació, si és el cas, de la proposta de concessió de gual permanent al Sr. 
Josep Juan Celda, en Avda. Raval, 104. >> Aprobación, en su caso, de la 
propuesta de concesión de vado permanente a D. Josep Juan Celda, en Avda. 
Raval, 104. (Exp. 2551/2018)

9. Aprovació, si és el cas, de la proposta de concessió de gual permanent al Sr. 
Sebastián Berzosa Collado, en Av. Mediterrani, 27. >> Aprobación, en su caso, 
de la propuesta de concesión de vado permanente a D. Sebastián Berzosa 
Collado, en Avda. Mediterrani, 27. (Exp. 2447/2018)

10.Aprovació, si és el cas, de la proposta de concessió d'ampliació de gual 
permanent al Sr. Víctor Baquero León, al C/ Correus, 76. >> Aprobación, en su 
caso, de la propuesta de concesión de ampliación de vado permanente a D. 
Víctor Baquero León, en C/ Correus, 76. (Exp. 1874/2018)

11.Aprovació, si és el cas, de la proposta de concessió de baixa del gual 
permanent núm. 1549, en carrer Francisco de Orihuela núm. 23, titular Sr. Luis 
Bódalo Achau. >> Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de 
baja del vado permanente núm. 1549, en calle Francisco de Orihuela núm. 23, 
titular D. Luis Bódalo Achau. (Exp. 2480/2018)

12.Ratificació, si és el cas, del Decret d’Alcaldia núm. 2018-0521, concessió de 
gual permanent al Sr. José Salvador Molla Carceller, en Plaça Pare Laureano, 
2. >> Ratificación, en su caso, del Decreto de Alcaldía núm. 2018-0521, 
concesión de vado permanente a D. José Salvador Molla Carceller, en Plaza 
Padre Laureano, 2. (Exp. 1660/2018)

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---

 

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ 
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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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