
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dimarts 5 de desembre de 2017

Hora: 8.15 hores

(exp. 14716/2017)

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 30 de novembre de 2017. 

 2 Concedir, si escau, a Rafael Llopis Martí i un altre, llicència de parcel·lació respecte a 
les parcel·les c/ de les Alqueries 13 i c/ de Xipre 13 (exp. 14650/2017). 

 3 Declarar, si escau, la innecessarietat de llicència de parcel·lació sol·licitada per:
3.1. Juan José Franch Ribes per a segregar finca registral 2118 al camí Xamussa (exp. 

14296/2017). 
3.2. Alejandro Luís Pérez Bellido per a segregar finca registral 6235 al camí d’Artana 

(exp. 14299/2017).

 4 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
4.1. Sergio Català Magaña i una altra al c/ la Valletta 5D (exp. 13357/2017).
4.2. MATELLA NAVES SL al c/ del Zinc 14 (exp. 14664/2017).
 

 5 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  les  obres: 
13973/2017 i 13981/2017.

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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