Magnífic Ajuntament de Borriana

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dijous 5 de desembre de 2019
Hora: 08.30 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 25 de novembre de 2019.
2. Incoar, si escau, expedient sancionador per realitzar obres sense llicència municipal
en immoble ubicat al c. Rosa dels Vents, 48 (exp. 10998/2019)
3. Incoar, si escau, expedient per a la restauració de la legalitat urbanística infringida
per realitzar obres sense llicència de tanca de parcel·la 273, pol. 22 (exp. 10957/2019)
4. Autoritzar, si escau, la col·locació de ròtul en la façana de l'edifici ubicat al c. Raval,
29 baix (exp. 8571/2019).
5. Declarar restablida la legalitat infringida amb la col·locació de ròtul en la façana de
l'edifici ubicat al c. Raval, nº 29 (exp. 9894/2019)
6. Concedir, si escau llicència d'obres per a construcció de vivenda unifamiliar entre
mitjaneres en plaça Major, 6 (exp. 7002/2019).
7. Concedir, si escau, llicència per a rasa en via publica (diversos carrers) (exp.
9609/2019)
8. Concedir, si escau, llicència d'obres per reforçar l'estructura de l'immoble ubicat al c.
Barranquet, 34 (exp. 10945/2019)
9. Donar compte de les declaracions responsables d'execució de les obres:
10816/2019, 10833/2019, i 10891/2019.
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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