
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 7 de setembre de 2017

Hora: 9.45 hores

(exp. 10755/2017)

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 31 d'agost de 2017. 

 2 Incoar, si escau, a María Belén Llopis Ferrer, expedient de restauració de la legalitat 
urbanística  infringida  per  l'execució  d'obres  sense  llicència  al  c/  Madrid  6A (exp. 
8438/2017).

 3 Arxivar, si escau, per compliment, l'expedient d'orde d'execució incoat a Joaquín Oliver 
Pla a l’avinguda Unió Europea 48 (exp. 6862/2017).

 4 Concedir, si escau, llicència per a legalització d'obres de tancament a:
4.1. Blas Ninot Julián a la parcel·la 266 polígon 48 (exp. 10668/2017).
4.2. Jesús Marín García a la parcel·la 55 polígon 54 (exp. 14417/2016).

 5 Arxivar, si escau, l'expedient de restauració de la legalitat urbanística infringida incoat a 
Blas Ninot Julián i una altra (exp. 4978/2017).

 6 Declarar,  si  escau,  restaurada  la  legalitat  urbanística  infringida  amb  l'execució  del 
tancament de parcel·la 55 polígon 54, realitzat per Jesús Marín García i una altra (exp. 
13631/2017).

 7 Autoritzar, si escau, a María Dolores Sánchez Izquierdo i Antonio Benages García el 
projecte d'execució i inici d'obres al c/ Andén 7 (exp. 14972/2016).

 8 Concedir, si escau, a PEÑARROJA E HIJOS CB, prorroga del termini de finalització de 
les obres executades al polígon 3 parcel·les 29-33-34-35-38-40 i 41 (exp. 11056/2016). 
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 9 Concedir,  si  escau,  llicència  de  parcel·lació  per  a  segregar  parcel·la  a  CIMENTA2 
GESTIÓN E INVERSIONES SA (exp. 8904/2017).

 10 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
10.1.  Juan José Manzano Puchol al polígon 24 parcel·la 363 (exp. 6813/2017).
10.2.  Desamparados  Vila  Vizcaino  a  l’avinguda  de  la  Mediterrània  15  (exp. 
10601/2017).

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.
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