Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2022/1

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

7 / de gener / 2022 a les 13:30

Lloc

Saló de plens
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació d'acta de sessió anterior.
2. Expedient 4981/2017. Sol·licitud de Cecilia López García de rectificació
d'autoliquidació i devolució d'ingressos indeguts per l'impost sobre l'increment de
valor de terrenys de naturalesa urbana.
3. Expedient 4626/2021. Sol·licitud de Manuel Martínez Bornes de rectificació
d'autoliquidació i devolució d'ingressos indeguts per l'Impost sobre l'increment de
valor de terrenys de naturalesa urbana.
4. Expedient 5530/2019. Sol·licitud de BANKIA S.A.U. de rectificació d'autoliquidació
d'ingressos indeguts per l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturales
urbana.
5. Expedient 10669/2021. Proposta de devolució d'ingressos indeguts per taxa de
matrícula cursos formació de persones adultes.
6. Expedient 10011/2021. Proposta de devolució d'ingressos indeguts a Mireia Guarque
Sola pel pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
7. Expedient 7023/2021. Proposta per a declara la caducitat de la llicència d'obra major
de nau per a taller de ferralla en Ctra. Ulldecona, 34, exp. 04/2020.
8. Expedient 6593/2018. Sol·licitud de modificació de contracte redacció de projecte i
direcció d'obres CEIP Jaume I.
B) Activitat de control
9. Dació de compte de diversos assumptes.
C) Precs i preguntes
10.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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