NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/39

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 3 / d’octubre / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 3 / d’octubre / 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 26 de setembre de 2019.
2. Acceptar la renúncia d'orquestra adjudicada en lot 7 per al sopar de gala
homenatge reina fallera i adjudicar, si escau, a nova orquestra el contracte
(exp. 7313/2019).
3. Ordenar, si escau, l'execució de treballs tendents a garantir la seguretat de
l'immoble a la ronda Poeta Calzada 5 (exp. 10514/2018).
4. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i ordenar la demolició d'obres
executades sense llicència en parcel·les 281 i 282 polígon 24 (exp.
3524/2019).
5. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i ordenar la demolició d'obres
executades sense llicència en parcel·la 170 polígon 43 ctra Nicolau (exp.
1817/2019).
6. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reforma de vivenda al c/
del Tremedal 15 (exp. 7919/2019).
7. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reparació de coberta,
cornisa i pintura fatxada al c/ de la Mare de Déu de la Misericòrdia 8 (exp.
3668/2019).
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---
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Magnífic Ajuntament de Borriana

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.
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