
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 29 de juny 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 22 de juny de 2017. 

 2 Concedir, si escau, llicència ambiental a:
2.1.  PGBS MEDITERRÁNEO SL per  a  instal·lació  d'activitat  al  c/  del  Coure  52  (exp.  

13612/2016).
2.2. Dolores Domingo Badía e hijos CB per a instal·lació d'activitat a l'avinguda de Jaime 

Chicharro 4 (exp. 6775/2017).

 3 Estimar,  si  escau, al·legacions presentades per ALQUERÍA MASCARÓS SL, i  traslladar 
actuacions que es troben en l'expedient de restabliment de la legalitat al Servei Territorial 
d'Urbanisme de Conselleria (2755/2017).

 4 Incoar,  si  escau,  a  Blas  Ninot  Julián  i  Mª  Dolores  Monzonis  Alcon,  expedient  per  al 
restabliment de legalitat urbanística infringida amb l'execució d'obres sense llicència a la 
parcel·la 266 polígon 48 (exp. 4978/2017). 
 

 5 Declarar restablides, si escau, les condicions de seguretat, salubritat i ornament d'immoble 
al  c/  de  l’esperança  55  cantó  c/  de  Jacinto  Benavente  i  deixar  sense  efecte  acord 
d'execució subsidiària (exp. 9116/2016).

 6 Concedir, si escau, a Carmen de los Santos Flores, ampliació de termini d'al·legacions en 
expedient  per  a  la  restauració  de  la  legalitat  urbanística  infringida  a  l’avinguda  Jaime 
Chicharro (exp. 16070/2016). 

 7 Concedir, si escau, a TALLERES OLIVER Y CIA SL llicència municipal per a legalització 
d'obres al camí Vell de València 12 (exp. 6745/2017).
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 8 Declarar restaurada, si escau, la legalitat urbanística infringida per TALLERES OLIVER Y 
CIA SL per execució d'obres sense llicència al camí Vell de València 12 (exp. 3211/2017).

 9 Resoldre, si escau, llicència obres sol·licitada per PERSEIDA MUSIC SL per a obres a la 
platja de l’Arenal i Jardins de la Malva-rosa, per a adequació recintes acampada Arenal  
Sound (exp. 7219/2017).

 10 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
10.1. H2O FONTANEROS SL per a adequació de local a l'avinguda de Nules 101 nau 3 

(exp. 4548/2017).
10.2. Javier Verdegal Blasco per a construcció de vivenda i piscina al c/ Lisboa 3 (exp.  

5570/2017).
10.3. ANTON IMPORT EXPORT SLU per a derrocament al camí La Cossa parcel·la 182 

polígon 52 (exp. 7861/2017).

 11 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 6567/2017,  
7823/2017, 7833/2017, 7837/2017, 7859/2017, 7871/2017, 7884/2017 i 7896/2017.

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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