
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dimecres 7 de setembre de 2016

Hora: 09.45 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 de setembre de 2016. 

 2 Aprovar, si escau, l'expedient i plecs de contractació del subministrament i muntatge 
de mobiliari urbà al parc públic plaça Santa Berta (exp. 9646/2016).

 3 Declarar desert, si escau, el procediment d'adjudicació de la concessió administrativa 
d'explotació  de  les  instal·lacions  bar  Trinquet  i  aprovar  nou  expedient  i  plecs  de 
concessió (exp. 7495/2016).

 4 Incoar,  si  escau,  expedient  de  restauració  de  legalitat  urbanística  vulnerada  per 
realització d'obres sense llicència, a:
4.1. Bautista Moliner Gaya i un altre, a la parcel·la 69 polígon 20 Senda de la Torre 

 d'Onda (exp. 5152/2016).
4.2. Banco Español de Crédito SA i altres, a les parcel·les 137-138 del polígon 48 

ctra. Melero (exp. 11259/2016).
 

 5 Incoar, si escau, a SATINE INVERSIONES SL, expedient sancionador per l'execució 
d'obres  sense  llicència  a  la  parcel·la  24  polígon  8  camí  de  Santa  Pau  (exp. 
7609/2016). 

 6 Concedir, si escau, a Mª Aurelia Granell Vicent, llicència para segregar parcela 328 
polígono 2 (exp. 10678/2016).

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.
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