NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/35

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 17 / de setembre / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 17 / de setembre / 2020 a les 9:30

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 10 de setembre de 2020.
2. Adjudicar, si escau, el servei d'assistència tècnica per a l'elaboració del pla
local de residus del municipi de Borriana i els documents de l'avaluació
ambiental estratègica (exp. 3587/2020).
3. Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada
per obres executades sense llicència a l'avinguda Jaime Chicharro 15 baix, i
ordenar la suspensió immediata de les mateixes (exp. 8177/2020).
4. Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada
per obres executades sense llicència al polígon 13 parcel·la 170 - partida les
Salines 3, i ordenar la suspensió immediata de les mateixes (exp. 8239/2020).
5. Ratificar, si escau, l'informe tècnic emés sobre l'estudi d'integració
paisatgística del projecte de “Modificació de la línia a 220 kV, simple circuit,
aèria i subterrània, de la ST La Plana – ST Assegador. Tram entre la ST La
Plana – Suport 0000 i entre El Suport 12 i la ST Assegador” PROMOGUT
PER XARXA ELÈCTRICA D'ESPANYA SAU (exp. 986/2020).
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
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Magnífic Ajuntament de Borriana

Magnífic Ajuntament de Borriana
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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