
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 22 de juny 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 15 de juny de 2017. 

 2 Incoar, si escau, a hereus de Manuel Vicent Beltrán, a Manuel i María Rosa Vicent Bamboy, 
expedient  de  restauració  de  legalitat  urbanística  infringida  per  execució  d'obres  sense 
llicència a les parcel·les de l'àrea de protecció de la CV-18 (exp. 4526/2017). 

 3 Desestimar, si  escau, al·legacions presentades per Jorge Aymerich Cerezo i una altra, i 
declarar caducat l'expedient sancionador incoat per la comissió d'infracció urbanística al c/  
dels Mariners 11 (expte. 10084/2016).

 4 Concedir, si escau, llicència per a legalització d’:
4.1. obres de tancament a la parcel·la 114 polígon 2 Ull Forques, sol·licitada per Manuel  

Vicente Alcocer Cantavella (exp. 6818/2017).
4.2. ampliació de vivenda a l’avinguda d’en Jaume I 2, sol·licitada per Dolores Domingo  

Badia e Hijos CB (exp. 7780/2017).

 5 Autoritzar,  si  escau,  a  Dolores  Domingo  Badia  e  Hijos  CB,  la  segregació  d'edifici  a 
l’avinguda de Jaime Chicharro cantó avinguda d’en Jaume I (exp. 14240/2016).

 6 Declarar restaurada, si escau, a Manuel Vicente i Mª Sheida Alcocer Cantavella, la legalitat  
urbanística infringida amb l'execució d'obres de tancament a la parcel·la 114 polígon 2 Ull 
Forques (exp.12666/2016).

 7 Autoritzar, si escau, al Obispado Segorbe Castellón, la modificació del projecte bàsic i el  
projecte d'execució per a la realització d'obres al  c/  de Sant Pere Pasqual  17-19 (exp. 
400/2016).
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 8 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
8.1. Iberdrola Distribución Eléctrica SAU per a rasa al c/ de Sant Germà, c/ del Peu de la 

Creu i c/ de Vinaralls 2 (exp. 4949/2017).
8.2. Jesús Albarrán Escrig i Raquel Ramos Ortells per a construcció de vivenda al c/ Dublín 

3 (exp. 7007/2017).

 9 Denegar,  si  escau, llicència d'obres sol·licitada per Georgy Melnik per a construcció de 
caseta  d'apers,  i  concedir  llicència  de  tancament  al  polígon  20  parcel·la  166  (exp. 
6904/2017). 

 10 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 6750/2017,  
7015/2017,  7024/2017,  7030/2017,  7174/2017,  7178/2017,  7365/2017,  7369/2017, 
7444/2017, 7578/2017, 7594/2017, 7597/2017 i 7694/2017.

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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