
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 20 de juliol 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 13 de juliol de 2017.

 2 Informar favorablement, si escau, la pròrroga sol·licitada per ALQUERIA MASCARÓS, 

SL de  la  declaració  d'interés  comunitari  per  a  l'atribució  de  l'ús  i  aprofitament  en 

Alqueria Mascarós (exp. 7691/2017)

 3 Aixecar, si escau, l'ordre de prohibició d'ús de les vivendes ubicades en C/Santa Elvira, 

28, 30 i 32 als propietaris de les mateixes (exp. 5636/2017)

 4 Concedir, si escau, llicència d'obres  sol·licitada per:

 4.1 Pavimentos Roco, Sl, per a la connexió de sanejament en C/La Pau, 4 (exp.  

7074/2017)

 4.2 Gas Natural CEGAS, SA, per a rasa en Camí Artana, 62 (exp. 5291/2017)

 4.3 Gas Natural CEGAS, SA, per a rasa en C/Jardí, 42 (exp. 5897/2017)

 4.4 Gas Natural CEGAS, SA, per a rasa en Camí Artana, 60 (exp. 6051/2017)

 4.5 Josefina Mallen Esteve, per a rasa per a connexió de sanejament en C/Bernat 

Guillem d'Entença, 24 (exp. 6778/2017)

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.
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