Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/40

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 10 / d’octubre / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 10 / 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 3 d'octubre de 2019.
2. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i ordenar la demolició d'obres
executades sense llicència en partida Vinarragrell 119 parcel·les 188-306 y
318 polígon 7 (exp. 1819/2019).
3. Autoritzar, si escau, la divisió de nau a la carretera de Nules i c/ del Basalt i c/
de l'Argila (exp. 8914/2019).
4. Autoritzar, si escau, la divisió de local a l'avinguda de Jaume I cantó avinguda
Llombai (exp. 8770/2019).
5. Autoritzar, si escau, la divisió de local a l'avinguda de Jaume I cantó c/
d'Enrique Tierno Galván i c/ Lluís Vives (exp. 9093/2019).
6. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de piscina al
c/ Serratella 199 (exp. 7846/2019).
7. Denegar, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reforma de vivenda al c/
de la Malva-rosa 64 (exp. 5632/2019).
B) Activitat de control
8. Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
7653/2019, 8176/2019, 8179/2019, 8187/2019, 8193/2019, 8216/2019 i
8893/2019..
C) Precs i preguntes
---

Codi Validació: 6FK327PQJFAJ66DC3FQGP3NPC | 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 : 04/10/2019
HASH: 6650cad83f622323d87e5c916d7a1710

NOTIFICACIÓ

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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