
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 1 de febrero de 2018

Hora: 8.15 hores

(exp. 1207/2018)

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 25 de gener de 2018.

 2 Desestimar, si escau, al·legacions formulades per María Belén Llopis Ferrer, i ordenar la 
demolició d'obres executades sense llicència al c/ de Madrid 6A (exp. 8438/2017).

 3 Declarar  restaurada,  si  escau,  la  legalitat  urbanística  infringida  per  Ignacio  Martínez 
Giménez, amb l'execució de tancament sense llicència a la parcela 325 del polígon 46 
(exp. 7988/2017).

 4 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per: 
4.1. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa a la plaça Mara Nostrum 4 (exp. 13994/2017).
4.2.  IBERDROLA DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA SAU  per  a  rasa  al  c/  de  Francisco  

Branchadell (exp. 15212/2017).
4.3. IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU per a línia aèria trifàsica a la partida 

La Huerta (Vintens) (exp. 15213/2017). 
4.4. Manuel Collado Ribes per a tancament al polígon 52 parcel·la 17 (exp. 15798/2017).
4.5. Ignacio Aymerich Monsonis i una altra per a derrocament d'immoble al c/ de la Mare de 

Déu del Xiquet Perdut 17 (exp. 958/2018).
4.6. Ignacio Aymerich Monsonis i una altra per a construcció de vivenda al c/ de la Mare de 

Déu del Xiquet Perdut 17 (exp. 15289/2017).

 5 Donar compte dels declaracions responsables per a l'execució de les obres: 15806/2017, 
15876/2017, 15894/2017 i 984/2018.

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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