
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 31 de maig de 2018

Hora: 8.15 hores (exp. 6671/2018)

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 24 de maig de 2018.

 2 Donar compte del decret núm. 21/2018 dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Castelló, el qual té per desistit i declara la terminació del PO 68/2017 (exp. 4156/2017).

 3 Assumir informe emés per arquitecte municipal sobre modificació a realitzar en declaració 
d'interés comunitari per a activitat a la parcel·la 330 i part de la parcel·la 23 del polígon 5 
(exp. 9462/2016).

 4 Ordenar, si escau, l'execució de treballs per a manteniment de condicions de seguretat i 
salubritat pública a l'immoble:

4.1. c/ Enrique Granados 17 (exp. 2288/2018). 
4.2. avinguda de Vicente Cañada Blanch 98 (exp. 2804/2018).
4.3. c/ Viena 7 (exp. 6282/2018).

 5 Acceptar,  si  escau,  la  renúncia presentada i  deixar  sense efecte  les  llicències  d'obres 
concedides en immoble al c/ de València 46 (exp. 5450/2018).

 6 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a:
6.1. tancament en immoble al c/ de Vicente Cañada Blanch 85 (exp. 5286/2018).
6.2. legalització d'edificació interior en nau industrial a la travessia ctra. de Nules 5,13 (exp. 

6512/2018).
6.3. ampliació de vivenda al c/ del Barranquet 27 i c/ de Sant Joan 4 (exp. 4654/2018).

 7 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 6451/2018, 
6452/2018,  6454/2018,  6456/2018,  6507/2018,  6499/2018,  6502/2018,  6505/2018, 
6515/2018, 6553/2018 i 6555/2018.

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.
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