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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 4 de maig 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 27 d’abril de 2017.

 2 Adjudicar,  si  escau,  la  concessió  de l'explotació d'instal·lacions del  bar del  Trinquet 
(exp. 1616/2017).
 

 3 Autoritzar, si escau, la devolució de fiança depositada en
3.1.  prestació del servei d'elaboració de documents d'avaluació ambiental estratègica 

del Pla General de Borriana (exp. 2928/2015).
3.2. servei de manteniment de màquines d'entrenament a la sala fitness de la Piscina 

municipal (exp. 5467/2015).

 4 Proposar,  si  escau,  la  demolició  d'obres  executades  sense  llicència  per  Francisca 
Victoria Sau Salazar i Marian Raileanu al camí de Llombai s/n (exp. 15878/2016).

 5 Resoldre al·legacions presentades i proposar, com a mesura de restauració de legalitat 
urbanística vulnerada, la retirada de caseta instal·lada per Antonio Escolar Rosales al 
camí de la Pedrera (expte. 3186/2017).  

 6 Denegar, si escau, llicència provisional d'obres sol·licitada per José Manuel Agustina 
Escolano i  María  Teresa  Pastor Llopis  en parcel·la  travessia  c/  dels  Mariners (exp. 
4953/2017). 

 7 Concedir, si escau, sol·licitud de llicència d'obres a:
7.1. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ Dublín 4 local 1 (exp. 453/2017).
7.2. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ Dublín 4 local 2 (exp. 455/2017).
7.3. Jorge Cubero Llorens per a construcció de piscina a l’avinguda de la Constitució 

68 (exp. 4725/2017).
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7.4. María Isabel Vicente Arnandis per a derrocament de vivenda al c/ de Gabriel Miró 
12 (exp. 13701/2016).

7.5. María Isabel Vicente Arnandis per a construcció de vivenda al c/ de Gabriel Miró 
12 (exp. 4379/2017).

 8 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  les  obres: 
5105/2017, 5140/2017, 5149/2017 i 5181/2017.

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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