NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/32

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 14 / d’agost / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 14 / d’agost / 2019 a les 9:15

Lloc

Sala de comissions
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovar els esborranys de les actes de la sessió extraordinària urgent i
ordinària celebrades per la Junta de Govern Local els dies 29 de juliol i 7
d'agost de 2019, respectivament.
2. Aprovar, si escau, l'operació “d'actuacions en zones verdes i parcs urbans de
Borriana” (exp. 12815/2018).
3. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reforma i ampliació de
vivenda al c/ de la Mare de Déu dels Àngels 32 (exp. 103/2019).
4. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja de parcel·la a l'avinguda de
Cañada Blanch 85 (exp. 2763/2018).
5. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de tancament de parcel·la a
l'avinguda de Paris 22 (exp. 4195/2019).
6. Concedir, si escau, autorització municipal per a per a instal·lació de rètol en
fatxada d'immoble al c/ del Raval 30 (exp. 7425/2019).
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

Codi Validació: 9AF4NP9CW6YAJMLR6GJPXKTS5 | Verificació: http://burriana.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Iluminada Blay Fornas ( 1 de 1 )
Secretaria General
Data Signatura : 09/08/2019
HASH: d22584dc4334d4c9a7ec2388e83043c2

Magnífic Ajuntament de Borriana

Magnífic Ajuntament de Borriana
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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