
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 10 de març de 2016

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 03 de març de 2016. 

 

2. Incoar, si escau, a Pedro Sancerni Olivan, expedient de restabliment de legalitat urbanística i  

ordenar la paralització d'obres sense llicència a la plaça Estany Colombrí 1 (exp. 2678/2016).

 

3. Desestimar, si escau, el  recurs de reposició interposat per  Andrés Luis Leech contra acord 

d'incoació d'expedient d'execució subsidiària a la parcel·la 330 polígon 22 al camí Tancades -  

Ballester (exp. 11609/2015).

4. Declarar restaurada, si escau, la legalitat urbanística infringida per Elia Águila Rodríguez per 

l'execució d'obres sense llicència a la parcel·la 46 polígon 40 (exp. 128/2015).

5. Procedir, si escau, a l'arxiu de l'expedient d'orde d'execució incoat a:

5.1. la comunitat de propietaris de l'edifici el Plà 3 (exp. 9083/2015).

5.2. Rubén Lleó Nicolás i Susana Felip Miralles al c/ Lisboa 11 (exp. 11167/2015).

5.3. Elvira Almela Vicent al c/ Virgen de los Dolores 6 (exp. 13097/2015).

 

6. Autoritzar,  si  escau,  a  Antonio  García  Cano  el  projecte  d'execució  i  inici  d'obres  per  a 

construcció de vivenda al c/ Brussel.les  (expte. 13511/2015).

 

7. Autoritzar,  si  escau,  a María Pilar  Insausti  De Machinandiarena i  altres la rectificació de la 

divisió del local de l'avinguda de Llombai cantó c/ Lluís Vives (exp. 13326/2015).

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

8.1. GAS NATURAL CEGAS SA  per a rasa al c/ Sant Vicent 18 (exp.1836/2016).

8.2. SINEC SL per a construcció de vivenda al c/ Torre del mar 7 (exp.11053/2015).

8.3. Ester Catalina Vilar Usó per a substitució de porta d'entrada a vivenda al c/ Sant Agustí 26 

(exp. 13433/2015).
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9. Donar  compte de les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de les  obres:  3099/2016, 

3100/2016 i 3229/2016.

 

 
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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