
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 2 de març 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 23 de febrer de 2017.

 2 Prorrogar,  si  escau,  el  contracte  del  servei  de  manteniment  de  senyalització  viària  al 
municipi (exp. 373/2015).

 3 Declarar restablida, si escau, la legalitat urbanística infringida per execució d’obres sense 
llicència per:
3.1.  Luís  Sánchez  Gallego  a  la  parcel·la  321  polígon  25  carretera  Campanilla  (exp.  

48/2015).
3.2.  María Teresa Pastor Llopis i José Manuel Agustina Escolano a la travessia paral·lela al 

c/  Mariners  i  tornar ingrés  en  concepte  de  liquidació  provisional  per  execució  
subsidiària.

 4 Concedir, si escau, a MAXIFACT SL, llicència de parcel·lació per a segregar parcel·la al  
camí Fondo 43 (exp. 2203/2017).

 5 Acceptar, si escau, la renúncia de llicència concedida a SAYPER CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS SL per a derrocament d’edifici al c/ de Manuel Peris Fuentes 14 (exp. 2354/2017).

 6 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
6.1. GAS NATURAL CEGAS SA  al c/ de la Torre del Mar 13 (exp. 4239/2016).
6.2. FRESCAMAR ALIMENTACIÓN SL al c/ del Zinc 4 (exp. 1861/2017).

 7 Donar compte de les declaracions responsables per a l’execució de les obres: 2118/2017, 
2119/2017, 2134/2017 i 2138/2017.

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.
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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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