
 
Ajuntament de Massamagrell

 NOTIFICACIÓ

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/12 La junta de govern local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 15 / 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. 11/2018, d'1 de juny. 

>> Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior núm. 11/2018, de 1 de 
junio. 

2. Aprovació, si és el cas, de la proposta de devolució d'aval dipositat com a 
garantia de les obligacions de pagament en metàl•lic del PAI finca aportada n.º 
33 “Entrenúcleos”, presentat per José Mª Ferrer Franco. >> Aprobación, en su 
caso, de la propuesta de devolución de aval depositado como garantía de las 
obligaciones de pago en metálico del PAI finca aportada n.º 33 “Entrenúcleos”, 
presentado por José Mª Ferrer Franco (Exp. 1240/2018). 

3. Aprovació, si és el cas, de la proposta de devolució d'ingressos de Taxa per 
activitats culturals, sol•licitada pel Sr. Vicente Gimeno Miró. >> Aprobación, 
en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Tasa por actividades 
culturales, solicitada por D. Vicente Gimeno Miró (Exp. 2472/2018) 

4. Aprovació, si és el cas, de la proposta de devolució de Taxa per entrada de 
vehicles a través de les voreres – (guals), sol•licitada per la Sra. Julia Picazo en 
representació del Sr. Juan Miguel Llisto Eres. >> Aprobación, en su caso, de la 
propuesta de devolución de Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras 
(vados), solicitada por Dª. Julia Picazo en representación de D. Juan Miguel 
Llisto Eres (Exp. 2794/2018) 

5. Aprovació, si és el cas, de la proposta de devolució d'ingressos de preu públic 
per activitats socials i culturals, sol•licitada per la Sra. Patricia Artigot Gomar. 
>> Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de 
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precio público por actividades sociales y culturales, solicitada por Dª. Patricia 
Artigot Gomar (Exp. 2842/2018) 

6. 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 Caixa 
Popular – Caixa Rural, Coop. De Crèdit, V. >> 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 Caixa Popular 
– Caixa Rural, Coop. De Crédito, V. (Exp. 2758/2018) 

7. 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 Caixa 
Popular – Caixa Rural, Coop. De Crèdit, V. >> 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 Caixa Popular 
– Caixa Rural, Coop. De Crédito, V. (Exp. 2759/2018) 

8. 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 Caixa 
Popular – Caixa Rural, Coop. De Crèdit, V. >> 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 Caixa Popular 
– Caixa Rural, Coop. De Crédito, V. (Exp. 2760/2018) 

9. 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 Mainar 
Gil, S.L. com a liquidadora de Ivin Massamagrell, S.L. en liquidació. >> 
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 Mainar Gil, S.L. como liquidadora de Ivin Massamagrell, 
S.L. en liquidación (Exp. 2761/2018) 

10.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 Bankia, 
S.A. >> 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 Bankia, S.A. (Expte 2809/2018) 

11.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 al Sr. 
Vicente García Salvador. >> 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 D. Vicente García Salvador. 
(Expte 2824/2018) 

12.Aprovació, si és el cas, de la proposta de concessió de gual permanent al Sr. 
Francesc Julià Lledó, al C/ Sant Josep, 28- baix. >> Aprobación, en su caso, de 
la propuesta de concesión de vado permanente a D. Francesc Julià Lledó, en C/ 
Sant Josep, 28- bajo. (Exp. 2444/2018) 

13.Aprovació, si és el cas, de la proposta de concessió de gual permanent al Sr. 
Miguel Eliseo Martínez Martínez, al C/ Murta, 5- baix. >> Aprobación, en su 
caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a D. Miguel Eliseo 
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Martínez Martínez, en C/ Murta, 5- bajo. (Exp. 2553/2018) 
14.Aprovació, si és el cas, de la proposta de concessió de gual permanent a la Sra. 

Mª Elvira Campos Bayarri, al C/ La Pau, 12- 1-dta. >> Aprobación, en su caso, 
de la propuesta de concesión de vado permanente a Dª Mª Elvira Campos 
Bayarri, en C/ La Paz, 12- 1-dcha. (Exp. 2621/2018) 

15.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. José 
García Ortega. >> 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. José García Ortega. (Exp. 1786/2017) 

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.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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