
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 24 d’agost de 2017

Hora: 8.15 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 els esborranys de les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta 
de Govern Local els dies 11 i 17 d'agost de 2017.

 2 Modificar,  si  escau,  el  contracte  del  servei  de  neteja  de  col·legis  públics,  piscina  i 
dependències municipals (exp. 1252/2015).

 3 Incoar, si escau, expedient per a la restauració de la legalitat urbanística infringida per 
l'execució d'obres sense llicència per:
3.1. Eleuterio Sánchez Alba al c/ Bejís 1 (exp. 4878/2017).
3.2. Alberto Bernat Cubedo al camí la Coixa 36 (exp. 5415/2017).

 4 Ordenar, si escau, a Damián José Hernández Casaus i una altra, l'execució de diversos 
treballs en parcel·la al camí Marge 6 (exp. 4867/2017) . 

 5 Declarar,  si  escau, restaurada la legalitat  urbanística infringida per Rosa Mª Franch 
Melchor després de demolir obres executades sense llicència al polígon 23 parcel·la 
217 (exp. 8023/2017).

 6 Ampliar, si escau, termini de tramitació del procediment sancionador incoat a Pedro E. 
Timoner Domingo i una altra per la comissió d'infracció urbanística al c/ de Federico 
García Lorca 9 (exp. 1414/2017).

 
 7 Concedir, si escau, a Mª Carmen Corzo Avilés, llicència provisional per a tanca parcial 

de parcel·la a l’avinguda de Jaime Chicharro 59 (exp. 6973/2017).

 8 Donar compte de la declaració responsable per a l'execució de l’obra núm. 10160/2017.
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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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