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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 28 d'abril de 2016

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 21 d'abril de 2016. 

 2 Classificar, si escau, les proposicions presentades per a la contractació del servei de 
prevenció de riscos laborals de l'ajuntament de Borriana (exp. 11615/2015).

 3 Estimar  parcialment,  si  escau,  el  recurs  de  reposició  interposat  per  Juan  Conde 
Claramonte  contra  acord  d'incoació  d'expedient  d'execució  subsidiara  d'orde  de 
demolició i imposició de multa per obra a la parcel·la 262 polígon 8 camí de la Cossa 
34 (exp. 13752/2015). 

 4 Incoar, si escau, a Tomás Buedo Toledo, expedient per a la restauració de la legalitat 
urbanística  vulnerada  sense  prèvia  llicència  a  la  parcel·la  15  polígon  44 
(exp.2974/2016).

 5 Declarar,  si  escau,  restablida  la  legalitat  urbanística  vulnerada  per  Francisco  José 
Lorenzo Cantells i una altra a l'executar obres sense llicència al c/ Mare de Déu del  
Rocío 20 (exp. 5352/2015).

 6 Proposar,  si  escau,  la  demolició  d'obra  com a  mesura  de  restauració  de  legalitat 
urbanística vulnerada per:
6.1. Carlos Collado Tortosa i altra al c/ Juan Sebastián Elcano 17 (exp. 4644/2015).
6.2. Pedro  Enrique  Timoner  Domingo  i  altra  al  c/  Federico  García  Lorca  9  

(exp.13243/2015).

 7 Procedir, si escau, a l'arxiu de l'expedient d'orde d'execució incoat a:
7.1. BUILDINGCENTER SAU al c/ Berlín i c/ Brussel·les (exp. 3732/2015).
7.2. CAJA RURAL SAN JOSE DE BURRIANA SOC. COOP CRÉDITO al c/ de la Llum 

1D (exp.5438/2015).

 8 Concedir, si escau, a Jessica Vidre Asociados SL, llicència per a legalització d'obres 
d'adequació de local per a activitat al c/ Maestrat 36 (exp. 5119/2016).

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

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es  



 
Magnífic Ajuntament de Borriana

8.1. María Ester Such Seores per a rasa a l’avinguda d’Almassora 6 (exp.1278/2016).
8.2. Dolores Nebot Martínez per a rasa al c/ Mossèn Elias Milian 4 (exp. 4480/2016).
8.3.  Telefónica  de  España  DAU  per  a  rasa  al  c/  de  l’Illa  de  Tabarca  23  (exp.  

1664/2016).
8.4. Comunitat de propietaris avinguda del Transport 48 A per a reparació de connexió 

de sanejament (exp. 3109/2016).
8.5.  Alejandro  Diago  Claus  per  a  construcció  de  vivenda  al  c/  Costur  10  (exp.  

4209/2016).

 10 Donar compte de la declaració responsable d’execució de l’obra 4724/2016.

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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