
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 3 de novembre 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 27 d'octubre de 2016.

 2 Declarar,  si  escau,  a  Verónica  Navarro  Esbrí,  en  situació  administrativa  d'excedència 
voluntària per cura de fill (exp. 13536/2016).

 3 Donar compte de la sentència núm. 241/2016 dictada pel Jutjat del contenciós administratiu 
núm. 2 de Castelló, desestimant el recurs contenciós administratiu interposat per Enrique P. 
Mañes  Fanfelle  contra  acord  plenari  (5  de  maig  de  2014)  aprovant  compte  liquidació 
definitiva en P.R. U.E-1 sector PRR-1 P.G.O.U camí d'Artana (exp. 3003/2016).

 4 Emplaçar, si escau, a propietaris de quatre finques al c/ de la Vieta per al pagament en  
concepte d'expropiació per ministeri de llei (exp. 1208/2015).

 5 Ordenar, si escau, la neteja d'immoble a: 
5.1.  Joaquín  Santiago  Feliu  Ballester  al  c/  de  manuel  Cubedo  Giner  10  (exp.  

9778/2016).
5.2. Vicenta Varella Moles i a hereus de Miguel Melchor Villanova al c/ Gomera 4 (exp. 

9153/2016).

 6 Conceder, si escau, licencia de obras solicitada por:
6.1. Nadina Llácer Muñoz al c/ del Mestre Vicent Asensio 15 (exp. 10713/2016).
6.2. José Manuel Caliz Ruíz al polígon 20 parcel·les 68-69 (exp. 13385/2016).

 7 Donar compte de les declaracions responsables d'execució de les obres: 13188/2016, 
13244/2016, 13245/2016, 13561/2016, 13563/2016 i 13568/2016.

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.
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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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