
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 14 de juliol 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 Aprovar  l'esborrany  de l'acta  de  la  sessió  ordinària  celebrada  per  la  Junta  de 
Govern Local el dia 7 de juliol de 2016 i el corresponent a la sessió extraordinària 
urgent del dia 7 de juliol de 2016.

 2 Desestimar, si  escau, recurs de reposició interposat per Juan Burguete Monfort 
contra l'acord adoptat per la Junta de Govern Local el dia 15 d'octubre de 2015 
(exp.21/2015)

 3 Declarar restablida, si  escau, la legalitat  urbanística infringida  per la realització 
d'obres  al  c/Serratella,  14,  promogudes  per  Jose  Vte.  Folch  Serrano  (exp. 
3178/2016)

 4 Arxivar, si escau, l'expedient 6537/2016 incoat a Maria Josefa Daudi Granell per la 
realització d'obres al c/Madre Teresa de Calcuta, 14 (exp. 6537/2015)

 5 Sol·licitar  autorització,  si  escau,  del  Jutjat  del  contenciós – administratiu,  per  a 
l'entrada en immoble ubicat al c/ Sueras, 41, per tal de realitzar subsidiàriament els 
treballs per al  restabliment de les degudes condicions de seguretat,  salubritat  i 
ornament públic (exp. 6859/2016)

 6 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
9.1. Jose Vte. Folch Serrano per a la legalització de piscina en vivenda unifamiliar 
aïllada al c/ Serratella, 14 (exp. 6703/2016)

9.2. Mourad Amezal per a elevació de planta i redistribució interior de vivenda al c/ 
Dels Arbrets, 2 (exp. 7945/2016)

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



 
Magnífic Ajuntament de Borriana

 7 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  l'obra 
7797/2016, 8539/2016, 8540/2016, 8542/2016, 8554/2016, 8564/2016, 8572/2016, 
8752/2016, 9183/2016, 9186/2016,  9196/2016, 9225/20166, 9298/2016

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
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