
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 16 de febrer de 2017

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 9 de febrer de 2017.

 2 Declarar, si escau, a Esther Granel Barreda, en situació administrativa d'excedència per 
cura de filla (exp. 1236/2017).

 3 Concedir,  si  escau,  llicència  ambiental,  a  Conejero  e  hijos  SL,  per  a  instal·lació 
d'activitat al c/ d’Osca 4 (exp. 1928/2016).

 4 Incoar, si escau, expedient de restabliment de legalitat urbanística infringida per obres 
sense llicència a: 
4.1.  Jonatan Gómez Briz a la parcel·la 167 polígon 47 (exp. 16151/2017).
4.2.  Carlos Peris Lozano al passeig de Sant Joan Bosco 10 (exp. 1487/2017).

 5 Ordenar, si escau, a Carlos Peris Lozano, la restitució de l'immoble al passeig de Sant 
Joan Bosco 12 al seu estat originari  (exp. 7653/2016).

 6 Autoritzar, si escau, a Salomé Cadenas Ballester i altres, la divisió de local a l'avinguda 
de Jaume I cantó avinguda de Llombai (exp. 1234/2017) .

 7 Imposar,  si  escau,  multa  coercitiva,  a  Manuel  Goterris  Almela  y  Mercedes Berltrán 
Burdeus, per incompliment d'orde demolició d’obres a la parcel·la 23 polígon 27 (exp. 
13025/2015).

 8 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
8.1.  Rafael Vicent Abella i Maite Tornador Marin per a reforma i ampliació de vivenda 

al c/ Pescadors 2 (exp. 5232/2016).
8.2.  María Pilar Montero Capilla per a tanca a l’avinguda de la Mediterrània 102 (exp. 

1143/2017).
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 9 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l’execució  de  les  obres: 
1458/2017, 1579/2017, 1594/2017 i  1611/2017.

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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