
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 10 de desembre 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 03 de desembre de 2015.

2. Aprovar, si escau, el document annex de la pròrroga del contracte d'arrendament entre este 

Ajuntament i els propietaris de l'immoble adjacent al col·legi públic Josep Iturbi (expt. 12471/2015).

3. Incoar,  si  escau,  expedient  de restauració  de legalitat  urbanística  vulnerada  per  realització 

d'obra sense llicència per:

3.1.  Jean Carlo Chumpitazi Olaza al c/ Sant Xuxim 9 (expt. 12537/2015).

3.2.  Asesores Jurídicos Burriana SL a l'avinguda del Transport 2 (expt.12678/2015).

3.3.  Mª Dolores Usó Vilar al c/ Migjorn 6 (expt.12769/2015).

4. Procedir, si escau, a l'arxiu de l'expedient incoat a Rosa María Ros varella d'ordre d'execució 

d'obres de neteja al c/ Manuel Cubedo i Giner 16 (expt. 6530/2015).

 

5. Desestimar, si escau, el recurs de reposició interposat per José Miguel Castelló Barres contra 

acord de procedir a la demolició d'obres executades sense llicència a la parcel·la 96 polígon 25 

(expt. 8070/2015).

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

6.1. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ Burgà 33 (expt. 7835/2015).

6.2. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ El Raval 39 (expt. 7837/2015).

6.3. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ de la Sang 1 (expt. 8059/2015).

6.4. Alejandro Cardet María per a manteniment de façana al c/ Sant Pere Pasqual 1 (expt.  

12688/2015).

 

7. Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 12553/2015,  

12554/2015,  12679/2015,  12699/2015,  12701/2015,  12705/2015,  12750/2015, 

12779/2015, 12781/2015, 12998/2015, 12944/2015 i 12945/2015.

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.



 
Magnífic Ajuntament de Borriana

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, document signat electrònicament al marge
La secretària
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