
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 28 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 21 de juliol de 2016.

 2 Procedir,  si  escau,  a  l'arxiu  de  l'expedient  d'orde  d'execució  incoat  a  SCHOLSS 
INVESTING SL en relació a condicions de salubritat al c/ d'Orpesa (exp. 8957/2016).

 3 Ordenar, si escau, a HABITAT BURRIANA SL i altres, la revisió i realització de treballs 
de  manteniment  de  fatxada  d'immoble  a  l'avinguda  de  la  Constitució  9  (exp. 
1775/2016).

 4 Incoar,  si  escau,  expedient  sancionador  a  Jorge  Antonio  Aymerich  Cerezo  i 
Inmaculada  Monsonis  Mingarro  per  presumpta  infracció  urbanística  per  execució 
d'obres sense llicència al c/ dels Mariners 11 (exp. 10084/2016). 

 5 Denegar, si escau, llicència provisional sol·licitada per Andrés Aguilera Morales per a 
legalització d'obres al camí de l'Ecce Homo 24 (exp. 2669/2016).

 6 Proposar, si escau, com a mesura de restauració de la legalitat urbanística vulnerada, 
la demolició d'obres executades sense llicència per Andrés Aguilera Morales al camí 
de l'Ecce Homo 24 (exp. 5346/2016).

 7 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
7.1.  Kevin Díaz Ardil per a rasa al c/ Sant Teodor 30 (exp. 1548/2016).
7.2. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa a l'avinguda Cardenal Vicent Enrique i  

   Tarancón 8 (exp. 5676/2016).
7.3.  GAS  NATURAL  CEGAS  SA  per  a  rasa  al  c/  del  Bon  Succés  11  (exp.  

7866/2016).
7.4. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ de Federico García Lorca 23 (exp. 

9630/2016).

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

7.5. CEBUR SL per a tanca al c/ dels Frares 1 (exp. 9773/2016).
7.6. Fernando Ros Felis per a construcció de vivenda al c/ de l'Alcúdia de Veo 15  

(exp. 9811/2016). 
7.7. Ramón Piñón Escudero per a construcció de vivenda a l'avinguda Unió Europea 

14 (exp. 9812/2016).

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: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Magnífic Ajuntament de Borriana
	2016-07-25T13:45:42+0200
	Borriana
	ILUMINADA MARIA BLAY FORNAS - DNI 38488195H
	ho accepto




