
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dimecres 23 de març de 2016

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. Prorrogar,  si  escau,  el  contracte  subscrit  d'arrendament  del  local  destinat  a  la  Tinència 

d'Alcaldia als poblats marítims de Borriana (exp. 5826/2015).

2. Autoritzar, si escau, a RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SL, la devolució de 

fiança depositada en execució de les obres de prolongació avinguda Cañada Blanch fins a camí 

Fondo i millora d'accessos al camí Fondo (exp. 4625/2015).

3. Declarar, si escau, restablida la legalitat urbanística infringida per Mª Teresa Menero Capella a  

la parcel·la 248 polígon 27, i deixar sense efecte l'acord d'imposició de multa (exp. 1650/2015).

 

4. Incoar, si escau, expedient de caducitat de llicència d'obres al c/ Mossen Vicente musoles - Frai 

Terenci Huguet, concedida a CONSTRUCCIONES CHAMARTIN SL (exp. 3840/2016).

5. Concedir, si escau, a Ramón Rubira Ojeda, prorroga de llicència concedida d'obres al c/ Doctor 

Ferran 14 (exp. 5178/2015).

 

6. Concedir, si escau, a Mª Carmen Perez Das, llicència per a legalització d'obres al c/ de la Tanda 

34 (exp. 13431/2015).

 

7. Concedir, si escau, a Evaristo F. Guardino Canuto, llicència de segregació de parcel·la al c/ 

Madrid cantó avinguda Paris (exp. 3361/2016).

  
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, document signat electrònicament al marge
La secretària

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es  


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Magnífic Ajuntament de Borriana
	2016-03-21T08:48:19+0100
	Borriana
	ILUMINADA MARIA BLAY FORNAS - DNI 38488195H
	ho accepto




