
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dilluns 8 d'agost de 2016

Hora: 10.00 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 4 d'agost de 2016.

 2 Elevar consulta, si escau, a Conselleria en relació a obres al recinte concerts Arenal 
Sound (exp. 7607/2016).

 3 Ordenar, si escau, a Pedro E. Timoner Domingo i Josefa Gallen Nicolau, la demolició 
d'obres  executades  sense  llicència  al  c/  Federico  García  Lorca  núm.  9  (exp. 
13243/2015). 

 4 Proposar, si escau, a Tomás Buedo Toledo, la demolició de tanca com a mesura de 
restauració  de  legalitat  urbanística  vulnerada  a  la  parcel·la  15  polígon  44  (exp. 
2974/2016).

 5 Executar  subsidiàriament,  si  escau,  a  càrrec  de  CRITERIA CAIXA SAU i  sol·licitar 
autorització judicial per a l'execució de treballs necessaris per al restabliment de les 
condicions de seguretat al c/ de l'Esperança núm. 55 cantó c/ de Jacinto Benavente 
(exp. 6622/2015).

 6 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per comunitat de propietaris Mare de 
Déu de la Cabeza núm. 2 per a rasa (exp. 9779/2016).

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.
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