
 
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 de novembre de 2015

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 19 de novembre de 2015.

2. Autoritzar, si  escau, la devolució de la garantia depositada per a la prestació del  servei  de 

formació i suport als emprenedors participants en el programa 1NNOVA (exp. 12040/2015).

 

3. Estimar parcialment, si escau, escrit d'al·legacions presentat per ALSA Y SERVI SL en relació a 

la garantia exigida,  amb caràcter  previ  a  la concessió llicència  d'obres,  per  a desmuntatge 

d'instal·lació d'estació de servei al polígon 54 parcel·les 48 i 49 (exp. 1853/2015).

 

4. Desestimar, si escau, al·legacions formulades per María Dolores Fortea Marzà i ordenar-li la 

demolició de l'edificació al c/ Ermita de Juan Granell 26 (exp. 1182/2015).

 

5. Concedir, si escau, a Francisco J. Seoane Nicolás i Blanca CastañeRenau termini d'un mes per  

a legalització de porxe instal·lat al c/ Penyíscola 13 (exp. 2616/15).

6. Denegar,  si  escau,  a  Alejandro Ros Igual  la  llicència  provisional  sol·licitada al  camí  de les 

Tancades, parcel·la 261 polígon 22 (exp. 7872/2015).

7. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:

7.1.   Alejandro Cardet María en immoble a la plaça El Plà 18 (exp.12155/2015).

7.2.  Javier Piñeiro Membrado i Cristina Soler Cerisuelo al c/ Lisboa 5 (exp. 12396/2015).

7.3.  Salvador  Nebot  Fuertes  i  Mª  Ángeles  García  Sánchez  al  c/  Pablo  Iglesias  24  (exp.  

9728/2015)

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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