Magnífic Ajuntament de Borriana

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dimecres, 7 d'agost de 2019
Hora: 08.15 hores

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 1 d'agost de 2019.
2 Declarar, si escau, la innecessarietat de llicència de parcel·lació per tal de
segregar la superficie de finca amb destinació a carril bici i pas peatonal en el
Camí d'Onda racó carrer d'accés a la estació ferroviaria. EDUSI.- (6940/2019)
3 Aprovar, si escau, l'expedient de contractació i l'apertura del procediment per a
l'adjudicació del contracte d'obres «Desenvolupament aparcaments i accesos
estació ferroviària».- EDUSI (7282-2019)
4 Desestimar, si escau, el recurs de reposició interposat per Atic i Vivenda SL,
contra l'acord de la Junta de Govern Local pel qual es denegava l'autorització per
a instalar un ròtul en c. Raval, 29 baix (2212/2019)
5 Incoar, si escau, expedient per a restabliment de la legalitat i ordenar la
paralització d'obres en c. Sant Gregori, 6 (10151/2018)
6 Concedir, si escau, llicència d'obres per a construcció de vivenda unifamiliar
aïllada en Camí Fondo (6669/2019)
7 Concedir, si escau, llicència dobres per al desenrunament i cubrició provisional del
immoble ubicat al c. La Carrera, 24 i requerir-lo per tal que presente informe
d'avaluació de l'edifici (7338/2019)
8 Concedir, si escau, llicència d'obres per a construcció de vivenda aïllada i piscina
en c. Brusel·les, 60 (6671/2019)
9 Concedir, si escau, llicència d'obres per a reforma i ampliació de vivenda en c.
Santa Elena, 33 (7137/2019)
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Concedir, llicència d'obres d'adeqüació de local per a basar de productes i
venda de bebides i comides envasades en Av. Cardenal Tarancón, 28 (7337/2019)

11 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de l'obra
5557/2019, 6844/2019, 7245/2019, 7244/2019, 7346/2019, 7350/2019, i
7366/2019

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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