
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 2 de novembre de 2017

Hora: 8.15 hores

(exp. 13060/2017)

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 26 d’octubre de 2017. 

 2 Aprovar memòria valorada d'obres de millora en les antigues escoles de Santa 
Bàrbara. (EXPTE. 12627/2017). 

 3 Prorrogar, si escau, el contracte de manteniment d'aplicacions de gestió municipal i 
incloure nou sistema de gestió d'habitants (exp. 1777/2016).

 4 Incoar,  si  escau,  expedient  de  restauració  de  legalitat  urbanística  per  obres 
executades sense  llicència  al  camí  Pedrera,  i  ordenar  la  suspensió  immediata 
d'obres (exp. 12929/2017).

 5 Desestimar, si escau, al·legacions i proposar com a mesura de restauració de la 
legalitat  urbanística  la  demolició  de  les  obres  executades sense  llicència  al  c/ 
Madrid 6A (exp. 8438/2017).

 6 Declarar complida l'ordre de retirada grúa ubicada en immoble al  c/Encarnació, 
6-8, i arxivar l'expedient 1834/2016 (exp. 1834/2016)

 7 Concedir,  si  escau,  llicència d'obres sol·licitada per José Guardo Galdon per a 
construcció de vivenda al c/ d’Almenara 4 (exp. 8590/2017).

 8 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per Carmelites Descalços Provincia 
Ibérica per a reparació de mur perimetral de l'immoble de centre concertat Illes 
Columbretes (exp. 9920/2017) 

 9 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 
11980/2017,  11984/2017,  11992/2017,  12005/2017,  12007/2017,  12009/2017, 
12019/2017, 13009/2017, 13024/2017, 12351/2017, 12063/2017 i 12065/2017.
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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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