
 
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 desembre 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 Declarar, si escau, a Mar Gil Llamas, en situació administrativa d'excedència voluntària 
per a cuida de filla (exp. 14105/2016). 

 2 çIncoar, si escau, a hereus d'Alberto López Capella, expedient per al restabliment de la 
legalitat urbanística infringida per obres sense llicència a la travesia la ratlla s/n  (exp. 
14857/2016).

 3 Deixar sense efecte, si escau, acord de data 9 de novembre de 2011, i incoar a Jesús 
Marín García expedient per a la restauració de legalitat per obres de tanca i explanació 
i moviment de terres a la parcel·la 55 polígon 54 (exp. 13631/2016).

 4 Proponer, si  escau, a Manuel Martínez Raga, la restitució de l'immoble al c/  de les 
Alqueries  27 al seu estat originari com a mesura de restauració de legalitat urbanística 
vulnerada (exp. 8686/2016).

 5 Ordenar,  si  escau,  la  demolició  de les obres executades sense llicència per Tomás 
Buedo Toledo al polígon 44 parcel·la 15 (exp. 2974/2016).

 6 Ordenar,  si  escau,  a  hereus  de  Teresa  Tortajada  Dionis,  l'execució  de  treballs 
manteniment en fatxada d'immoble al c/ de l’Ecce Homo 1 (exp. 9750/2016).

 7 Autorizar, si escau, a ATIKEL GESTION SL, la col·locació provisional de dos suports de 
fusta per a derrocament d'immoble a la plaça El Pla 6 i 7 (exp. 15083/2016).

 8 Imposar,  si  escau,  a  Florencia  Picazo  Jimeno i  altres,  segona  multa  coercitiva  per 
incompliment  d'orde de restabliment  de legalitat  urbanística  infringida al  polígon 27 
parcel·la 248 Pedra Blava (exp. 11699/2015).
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 9 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
9.1. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ de la Bitàcola 5 (exp. 1550/2016).
9.2. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa a l’avinguda de Nules 8 (exp. 10202/2016).
9.3. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ del Barranquet 4 (exp. 10593/2016).
9.4.  GAS  NATURAL CEGAS  SA per  a  rasa  a  la  plaça  de  les  Monges  2  (exp.  

10798/2016).
9.5. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa a la plaça de la Generalitat Valenciana 7 

(exp. 12651/2016).
9.6. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ de Marcelino Menéndez y Pelayo 9 

(exp. 13251/2016).
9.7. GAS NATURAL CEGAS SA  per a rasa al c/ de Sant Guillem 3 (exp. 13271/2016).
9.8. Direcció Territorial de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a 

reparació i impermeabilització de coberta al CEE Hortolans (exp. 12347/2016).
9.9. Rosa María Traver Gimeno para derribo al c/ de Peníscola 7 (exp. 14808/2016).

 10 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  d’execució  de  les  obres:  
14721/2016,  14784/2016,  14785/2016,  14803/2016,  14805/2016,  14835/2016,  
14849/2016, 15059/2016, 15225/2016 i 15280/2016.

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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