
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 26 d’octubre de 2017

Hora: 8.15 hores

(exp. 12849/2017)

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 19 d’octubre de 2017. 

 2 Declarar,  si  escau, infracció urbanística i imposar sanció de multa, a Pedro Enrique 
Timoner Domingo i una altra, per execució d'obres sense llicència al c/ de Federico 
García Lorca 9 (exp. 1414/2017).

 3 Ampliar,  si  escau,  termini  de  resolució  d’expedient  sancionador  incoat  a  Jorge  A. 
Aymerich  Cerezo i  una altra  per obres sense llicència  al  c/  dels  Mariners 11 (exp. 
8589/2017). 

 4 Procedir, si escau, a l'arxiu de l'expedient incoat a VILEDOM SL per restabliment de 
condicions de seguretat i salubritat pública al c/ de Suera 41 (exp. 6859/2016).

 5 Rectificar,  si  escau, error advertit  en acord de concessió de llicència de segregació 
parcel·la 6.1 del sector Novenes de Calatrava (exp. 8904/2017).

 6 Aprovar, si escau, el projecte d'execució presentat per María Isabel Serra Rojo i Riad 
Martin per a l'inici d'obres al c/ de Fanzara 21 (exp. 4727/2017).

 7 Concedir, si escau, a Manuel Martínez Raga, llicència per a legalització d'obres al c/ de 
les Alqueries 27 (exp. 12431/2017).

 8 Declarar restablida, si escau, la legalitat infringida amb l'execució d’obres al c/ de les 
Alqueries 27, i arxivar expedient incoat (exp. 8686/2016).

 9 Concedir, si escau, a Jacoba Andrés Ferrer i Manuel A. Perelló Oliver, llicència d'obres 
per a construcció de vivenda a la plaça Mare Nostrum 1 (exp. 10725/2017).

 10 Denegar,  si  escau,  a  Javier  García  Monsonis,  llicència  d'obres  sol·licitada  per  a 
tancament al c/ de l’Illa del Carallot  2 (exp. 12754/2017).
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 11 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  les  obres: 
11995/2017,  12060/2017,  12457/2017,  12517/2017,  12520/2017,  12523/2017, 
12527/2017, 12543/2017, 12744/2017 i 12748/2017.

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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