
 

Magnífic Ajuntament de Borriana

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/17 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 2 / de maig / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 2 / 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 25 d'abril de 2019.
2. Adjudicar, si escau, el servei d'arreplega, transport, tractament i eliminació de 

cadàvers animals o subproductes d'origen animal al terme municipal (exp. 
12192/2018).

3. Adoptar, si escau, mesura de clausura d'establiment i ordenar el cessament 
immediat d'activitat al c/ de València 31 baix dreta (exp. 9152/2015).

4. Rectificar, si escau, l'error material i de fet detectat en la redacció de l'acta de 
la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 28 de març de 2019, 
al punt 7 (exp. 8286/2018).

5. Estimar, si escau, recurs de reposició interposat, deixar sense efecte sanció 
de multa imposada i declarar restablida parcialment la legalitat urbanística 
infringida a la parcel·la 440 polígon 25 camí del Marge 4 (exp. 4682/2015).

6. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja de parcel·la al c/ de 
Federico García Moliner 31 (exp. 9686/2018).

7. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja i reparació de tancament 
en parcel·la al c/ de Federico García Moliner 8 (exp. 9505/2018).

8. Concedir, si escau, llicència de parcel·lació per a segregar parcel·la del PR 
Sector Novenes de Calatrava a l'avinguda de la Unió Europea i avinguda de 
Dublin (exp. 3575/2019).

9. Concedir, si escau, llicència ambiental i d'obres per a instal·lació d'activitat al 
camí Vell de València 36 (exp. 12100/2018).

10.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a tancament de parcel·la 
al camí la Pedrera polígon 24 parcel·la 191 (exp. 847/2019).

11.Denegar, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reforma de vivenda a la 
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parcel·la 347 polígon 23 camí la Coixa núm. 44 (exp. 3332/2019).

B) Activitat de control
12.Donar compte de la declaració responsable per a l'execució de l'obra 

3447/2019.

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 
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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