
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 11 de maig 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 4 de maig de 2017.

 2 Adjudicar, si escau, la contractació del servei d'immobilització, retirada i trasllat de vehicles 
de les vies públiques al depòsit municipal (exp. 7961/2017).
 

 3 Declarar  restablida,  si  escau,  la  legalitat  urbanística  infringida  en  expedient  incoat  a 
Jonatan  Gómez  Briz  per  obres  sense  llicència  al  polígon  47  parcel·la  167  (exp.  
16151/2016).

 4 Proposar, si escau, com a mesura de restauració de la legalitat urbanística vulnerada per:
4.1. Manuel Vicente Alcocer Cantavella i una altra, la demolició de tanca a la parcel·la 114 
polígon 2 Ull Forques (exp. 12666/2016).
4.2. Carmen de los Santos de las Flores, la restitució d'immoble a l'avinguda de Jaime  

Chicharro 46 (exp. 16070/2016).

 5 Desestimar, si escau, el recurs de reposició interposat per Vicente Usó Gil i una altra, en 
expedient d'execució subsidiària d'orde de restabliment de legalitat urbanística vulnerada a 
la parcel·la 440 polígon 25 camí del Marge (exp. 4862/2015). 

 6 Concedir, si escau, sol·licitud de llicència d'obres a Alejandro Diago Claus per a rasa al c/ 
de Costur 10 (exp. 516/2017).

 7 Denegar, si escau, a Isidora Penalba Sánchez l'autorització per a execució d'obres al c/  de 
Suera  13 (exp. 5153/2017).

 8 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 4911/2017, 
4915/2017,  5304/2017,  5533/2017,  5541/2017,  5542/2017,  5548/2017,  5557/2017, 
5563/2017, 5565/2017, 5573/2017, 5574/2017, 5587/2017, 5590/2017 i 5600/2017.

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es  



 
Magnífic Ajuntament de Borriana

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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