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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 31 d’agost de 2017

Hora: 8.15 hores

(exp. 10540/2017)

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 24 d'agost de 2017.

 2 Aprovar, si escau, el plec per a la contractació d'execució d'obres de reforma interior 
per a la construcció d'un mòdul de despatxos a l'antic recinte esportiu municipal de la 
Bosca (exp. 6666/2017).

 3 Incoar,  si  escau,  expedient  de  restauració  de  la  legalitat  urbanística  infringida  per 
execució d'obres sense llicència, a:
3.1. Pascual J. Molés Cantos i Gloria Monsonís Chordá a la parcel·la 137 polígon 34 

(exp. 6693/2017).
3.2. José Vicente Oliver Marqués a l’avinguda Cañada Blanch 96 cantó camí Fondo 

(exp. 7118/2017).
3.3.  Manuel Alamán Gual a la parcel·la 175 polígon 15 (exp. 5415/2017).

 4 Ordenar, si escau, a Antonio Escolar Rosales la retirada de la caseta instal·lada sense 
llicència a les parcel·les 230-233 polígon 23 camí La Pedrera (exp. 3186/2017).

 5 Proposar,  si  escau,  la  mesura de restauració de restitució  al  seu estat  originari  de 
piscina reformada sense llicència per Silvia Amiguet Martinez al c/ de Johann Sebastian 
Bach 13 (exp. 3206/2017).

 6 Donar compte de la declaració responsable per a l'execució de les obres: 10425/2017, 
10427/2017, 10443/2017, 10447/2017 i 10450/2017.
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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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