
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 18 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 11 de maig de 2017.

 
 2 Proposar,  si  escau,  a  Domingo  Lleó  Nicolás,  la  restitució  d'immoble  al  seu  estat 

originari i ordenar demolició d'obres il·legals executades a la parcel·la 159 polígon 22 
(exp. 12356/2016).

 3 Ordenar, si escau, a Fernando Aguilar Roselló, l'execució de treballs de neteja i altres a 
parcel·la de l’avinguda de Vicente Cañada Blanch 20 (exp. 15938/2016).

 4 Ordenar,  si  escau,  a  SOCIEDAD  DE  ACTIVOS  PROCEDENTES  DE  LA 
REESTRUCTURACIÓN  BANCARIA  SA,  l'execució  de  treballs  per  a  mantindre 
condicions de seguretat i salubritat al c/ de Sant Leandre 33 (exp. 16154/2016). 
 

 5 Ordenar,  si  escau,  a  José  Mª  Ruiz  Molina  l'execució  de  treballs  de  conservació 
d'immoble al c/ de la Mare de Déu del Carme 31 (exp. 1261/2017).

 6 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
6.1. Miguel Ángel Mozas Romero per a construcció de piscina al camí Fondo 16 (exp. 

4897/2017).
6.2. Román García Paricio per a tanca al polígon 4 parcel·la 267 (exp. 4836/2017).
6.3. Juan Ortíz Guerola per a tanca al camí de Llombai (exp. 5586/2017).

 7 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  les  obres: 
2523/2017, 3472/2017, 5660/2017, 5661/2017, 5690/2017 i 5760/2017.

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.

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

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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