
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 24 de setembre de 2015

Hora: 08.15 hores

La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats, d'acord amb el 

següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local el 

dia 17 de setembre de 2015.

2. Arxivar, si escau, l'expedient d'ordre d'execució d'obres incoat a:

2.1. Joan Manuel Verdegal Cerezo a la parcel·la 181 del polígon 37 (exp. 1048/2015).

2.2. CIMENTA2 GESTIÓN E INVERSIONES SA al c/ València 48 (exp. 2697/2015).

2.3. Jaime Manuel Lees Bahilo a la carretera Almassora 16 (exp. 5064/2015).

2.4. SPAIN CATALANO SERVICE SL al c/ Del Bronze 15 (exp. 5615/2015).

3. Desestimar, si escau, el recurs de reposició interposat per José Manuel Agustina Escolano i  

María Teresa Pastor Llopis contra acord de denegació de llicència d'obres i usos provisionals 

(exp. 1583/2015).

4. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:

4.1. Antonio Castelló Peris per a construcció de piscina al c/ Costur 7 (exp. 6823/2015).

4.2. Juan  Francisco  Aparisi  per  a  construcció  vivenda  al  c/  Benicàssim  41  (exp.  

8149/2015).

5. Donar  compte de les declaracions  responsables per  a  l'execució de les obres:  5031/2015, 

5110/2015, 6162/2015, 6262/2015, 6313/2015, 6415/2015 i 6478/2015.

La  documentació  íntegra  dels  assumptes  continguts  en  l'ordre  del  dia  està  a  la  disposició  dels 
regidors i regidores a la Secretaria de la corporació.

Si en primera convocatòria no hi haguera el quòrum necessari, es constituirà en segona convocatòria, 
una hora després de l'assenyalada per a la primera.

Borriana, 
La secretària accidental, document signat electrònicament al marge.
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