
 
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 març de 2018

Hora: 8.15 hores (exp. 2638/2018)

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 22 de febrer de 2018.

 2 Assumir i traslladar, si escau, a Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori, informe emés per l'Arquitecte municipal de modificació a realitzar en la declaració 
d'interés comunitari per a activitat industrial de planta d'aqüicultura marina a les parcel·les 
167 i 168 polígon 11 (exp. 1474/2018). 

 3 Assumir, si escau, proposta de comunicació de les condicions de tancament en zones de 
vivenda unifamiliar UFA,UFP I UFH, per aplicació de la normativa urbanística d'aplicació 
als agents intervinents en edificacions en curs d'execució (exp. 2190/2018).

 4 Arxivar, si escau, l’expedient d'execució forçosa de diversos treballs al c/ de l’Ecce Homo 
1, propietat dels hereus de Teresa Tortajada Dionis (exp. 9750/2016). 

 5 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
5.1.  José Joaquín Sánchez Tarraga per a connexió a la xarxa de sanejament al c/ del  

Corall 14 (exp. 1835/2018).
5.2.   PGBS MEDITERRANEO SL per a rasa al c/ del Coure 52 (exp. 1535/2018).
5.3.  Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a instal·lació d’elevador i  

reconstrucció de rampa d’accés al CEIP Roca i Alcalde (exp. 1004/2018).
5.4.  Carmelitas Descalzos Provincia Ibérica per a reparació de vidrieres, façana, coberta i 

torres de l'església Padres Carmelitas al c/ de Sant Joan de la Creu (exp. 9920/2017).

 6 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 12457/2017, 
1846/2018,  1957/2018,  1965/2018,  2111/2018,  2114/2018,  2352/2018,  2356/2018, 
2364/2018 i 2450/2018.

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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