
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 12 de gener de 2017

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 1 de gener de 2017.

 2 Incoar, si escau, expedient de declaració de ruïna, a hereus de Juan Bautista Gil 
Daudí, en immoble del polígon 31 parcel·la 51 (exp. 14850/2016).

 3 Autoritzar,  si  escau,  a  Salomé  Cadenas  Ballester  i  altres,  la  divisió  local  a 
l’avinguda   Llombai 13 -15 i c/ Lluís Vives 17 (exp. 15975/2016).

 4 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
4.1. Alejandro Clausell Edo per a reforma de vivenda al c/ de Cor de Jesús 6 (exp. 

10492/2016).
4.2. José Llorens Nebot per a demolició parcial, reparació de fatxada i tanca al c/ 
de Sant Blai (exp. 16133/2016).

 5 Donar  compte  de  la  declaració  responsable  d’execució  d’obres  sol·licitada  per 
Adrián Esteve Carratalá per a reforma interior de local a l’avinguda del Transport 2, 
baix 1A (exp. 63/2017).

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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