
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 15 de setembre 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 7 de setembre de 2016. 

 2 Ratificar, si escau, decret pel qual s'ordena a GONZALO PLÁSTICOS Y PAPELES SL 
la neteja i tanca de parcel·la a l'avinguda de l'Argent 3 (exp. 6153/2015).

 3 Ordenar, si escau, a SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA SA, la realització de treballs de neteja a l'immoble 
del c/ de Brussel·les 9 (exp. 13086/2015).

 4 Proposar,  si  escau,  a Manuel  Macario  Claramonte,  la  demolició  d'obres d'edificació 
realitzades  sense  llicència  al  polígon  33  parcel·la  172  camí  dels  Xurros  (exp. 
5809/2016).

 5 Desestimar, si escau, al·legacions formulades per Soledad Carregui Nogueira i un altre, 
i proposar la demolició d'obres realitzades sense llicència al polígon 43 parcel·la 170 
camí de Nicolau (exp. 5808/2016).

 6 Concedir,  si  escau,  a  Dolores  Gil  Traver,  llicència  de segregació  de  local  al  c/  de 
Cristòfol Colom 21 (exp. 11373/2016).

 7 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per Javier Brun Balaguer per a tanca al 
polígon 2 parcel·la 245 (exp. 9866/2016).

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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