
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 18 d'agost 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 8 d'agost de 2016. 

 2 Pròrroga, si escau, del contracte del servei de retirada i gestió integral de vehicles 
per  al  seu  desballestament  i  eliminació  com  a  residus  sòlids  urbans  (exp. 
7964/2016)

 3 Pròrroga, si escau, del servei d'immobilització, retirada i trasllat de vehicles de la 
via públcia al dipòsit municipal (ext. 7278/2015)

 4 Declarar,  si  escau, la caducitat de l'expedient per al restabliment de la legalitat 
urbanística vulnerada per la realització d'obres sense llicència en parcel·la 157, 
polígon 43 (exp. 10546/2016)

 5 Ordenar,  si  escau,  la  demolició  de  les  obres  realitzades  sense  llicència  per 
Francisca  Vitoria  Sau  Salazar  en  camí  Vell  de  València  ,  núm.  456  (ext. 
13557/2015)

 6 Proposar,  si  escau,  a  la  mercantil  FOLFER SL,  la  demolició  de  tanca  com a 
mesura  de  restauració  de  la  legalitat  urbanística  vulnerada  a  la  parcel·la  212 
polígon 47 (ext. 5076/2016)

 7 Incoar,  si  escau, expedient de restauració de legalitat  urbanística vulnerada per 
realització d'obres sense prèvia llicència per:

7.1.  Manuel  Martínez  Raga,  en  immoble  ubicat  al  c.  Alqueries,  núm.  27  (exp. 
8686/2016)

7.2. David Sanchis Minguez, en parcel·la 157, polígon 43 (exp. 10187/2016)
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 8 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:

8.1.- Jose Luis Traver Monfort, al c. Les Terrasses, núm. 27 (exp. 8104/2016)

8.2.-  Jose A. Arias Centelles, en parcel·la 93, polígon 3 del camí Carnissers (exp. 
10494/2016)

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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