Ajuntament de Massamagrell

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/17

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

21 / de setembre / 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. 16/2018, de 7 de
setembre>>Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior núm. 16/2018
de 7 de septiembre.
2. Aprovació, si és el cas, de la proposta d'acord per a l'aprovació de la pròrroga
del contracte de gestió del servei públic d'explotació de la piscina municipal.
(Exp. 8/2014. Exp. Electrònic 3941/2018. // Aprobación, en su caso, de la
propuesta de acuerdo para la aprobación de la prórroga del contrato de gestión
del servicio público de explotación de la piscina municipal. (Expte 8/2014.
Expte electrónico. 3941/2018.
3. Aprovació, si és el cas, de la proposta de devolució de la taxa per entrada de
vehicles a través de les voreres a Francisco José Andújar. (Expt 3882/2018) //
Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de la tasa por entrada de
vehículos a través de las aceras a Francisco José Andújar. (Expte 3882/2018).
4. Informació de la comunicació d'Aigües de València, S.A., sobre llistats de tall
de subministrament d'aigua potable (Exp. 4195/2018). >> Información de la
comunicación de Aguas de Valencia, S.A., sobre listados de corte de suministro
de agua potable. (Exp. 4195/2018).
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
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NOTIFICACIÓ

Ajuntament de Massamagrell

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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