
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 26 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 18 de gener de 2017.

 2 Ampliar,  si  escau,  a  Mª del  Mar Gil  Llamas,  la  situació administrativa d’excedència 
voluntària per cura de filla (exp. 14105/2016).

 3 Prorrogar, si escau, el contracte del servei d'ambulàncies per a esdeveniments taurins, 
socials, culturals o esportius organitzats per l’Ajuntament (exp. 11613/2016).

 4 Declarar, si escau, restablida la legalitat urbanística infringida al c/ de les Illes Balears 
15, per Planificación de Recursos 2002 SL. (exp. 9723/2015).

 5 Estimar parcialment, si escau, les al·legacions formulades per Domingo Lleó Nicolás,i 
proposar la demolició d'obres executades sense llicència a la parcel·la 159 polígon 22 
(exp. 12356/2016).

 6 Ordenar, si escau, a comunitat propietaris camí d’Onda 51, els treballs de reparació i 
manteniment de fatxada (exp. 11794/2016).

 7 Imposar,  si  escau,  a  Victoria  de  Agustín  Serrano  i  hereus  de  Florencia  Mezcua 
González,  tercera  multa  coercitiva  per  incompliment  d'orde  execució  al  c/  de  Sant 
Robert 3 (exp. 3174/2016).

 8 Concedir, si escau, a Peñarroja e Hijos CB, llicència ambiental i d'obres al polígon 3 
parcel·les 29-33-34-35-38-40 i 41 (exp. 11185/2015 i 11056/2016).

 9 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
9.1.  Ana María Bajenaru per a tanca al polígon 1 parcel·la 139 (exp. 425/2017).
9.2.  comunitat  propietaris  avinguda  Nules  49  per  a  instal·lació  d’ascensor  (exp.  

570/2017).
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 10 Acceptar, si escau, la renúncia presentada Sayper Construcciones y Obras SL a la  
llicència d'obres concedida al c/ de Manuel Peris Fuentes 14, i autoritzar devolució de  
fiança depositada (exp. 198/2017 i 200/2017).

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.

Borriana, document signat electrònicament al marge
La secretària
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