
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dimecres 18 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 12 de gener de 2017.

 2 Donar  compte  de  la  sentència  núm.  282/2016  dictada  pel  Jutjat  del  Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Castelló en procediment abreviat  núm. 391/2015 en recurs 
contenciós interposat per FRUTAS GIMÉNEZ SL.

 3 Rectificar,  si  escau,  acord adoptat  pel  qual  s'imposava sanció  de multa a FRUTAS 
GIMÉNEZ SL per infracció urbanística al  camí Vell  de València  per compliment  de 
sentència (exp. 657/2015).

 4 Autoritzar,  si  escau,  a  Alejandro  Diago  Claus,  la  modificació  de  llicència  d'obres 
concedida per a construcció vivenda al c/ de Costur 10 (exp. 4209/2016).

 5 Concedir, si escau, llicència de parcel·lació per a segregar parcel·la a l'avinguda de la 
Unió Europea cantó c/ Helsinki (exp. 296/2017).

 6 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
6.1. María Isabel Iborra Ramírez per a construcció de depòsit per a reg a la parcel·la 

101 polígon 46 (exp. 13917/2016).
6.2.  María  Francisca  Francisco  Sorlí  per  a  derrocament  de  vivenda  al  c/  d’Artur  

Perucho i Badia 24 (exp. 15428/2016).
6.3. GUFRESCO SL per a ampliació de nau al c/ del Zinc 18, 20 i 22 – c/ de l’Hidrògen 

1 i 3 – Avinguda de l’Argent 23D (exp. 16135/2016).
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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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