
 

Magnífic Ajuntament de Borriana

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/21 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 30 / de maig / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 30 / de maig / 2019 a les 9:15

Lloc Sala de comissions 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de 

Govern Local el dia 23 de maig de 2019.
2. Rectificar, si escau, d'error material en acord de concessió de llicència 

ambiental municipal a per a instal·lació d'activitat a la la parcel·la 243 del 
polígon 10 del camí Echevarría (exp. 11777/2018).

3. Autoritzar, si escau, la modificació del projecte d'obres a executar al c/ 
d’Almenara 4 (exp. 8590/2017).

4. Declarar, si escau, la innecessarietat de llicència de parcel·lació sol·licitada 
per a segregar parcel·la al c/ de Nuestra Sra. de los Ángeles i l'Escorredor 33 
(exp. 4803/2019).

5. Concedir, si escau, llicència de parcel·lació sol·licitada per a segregar 
parcel·la al c/ de Viena, c/ de Brussel·les i Avinguda de Paris (exp. 
4612/2019).

6. Concedir, si escau, llicència de parcel·lació sol·licitada per a segregar 
parcel·la al c/ de Viena i c/ de Brussel·les (exp. 4628/2019).

7. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de 
tancament i pont d'accés a parcel·la 375 i 376 polígon 49 camí Santa Pau 
(exp. 3428/2019).

8. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de 
tancament i pont d'accés a parcel·la 300 polígon 46 camí la Mar de Vila-real 
(exp. 653/2019).

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes

 



 

Magnífic Ajuntament de Borriana

---

 

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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