
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dimecres 9 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 03 de novembre de 2016.

2. Aprovar,  si  escau,  l'expedient  i  plecs  de  contractació  del  servei  de  direcció 
lletrada i defensa jurídica de l'Ajuntament de Borriana (exp. 13322/2016).

3. Donar compte de la sentència núm. 243/20016 dictada pel Jutjat del Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Castelló desestimant recurs contenciós interposat per 
ESPADEL  BURRIANA SL  (exp. 623/2015).

4. Remetre, si  escau, a Conselleria, informe emés en relació a la sol·licitud de 
declaració  d'interés  comunitari  per  a  atribució  d'ús  i  aprofitament  per  a 
instal·lació saló de banquets, casa rural i altres a la parcel·la 330 i part de la 23 
del polígon 5 (exp. 9462/2016). 

5. Incoar,  si  escau,  expedient  per  al  restabliment  de  legalitat  urbanística  per 
execució d'obres sense llicència per:
5.1.  Xavier Llidó Gil al Pla 11 (exp. 14046/2016). 
5.2. Jesús Marín García,  Ana M. Ruiz Carrillo i  Vicente Aguilar Marco a la  

partida Palau (exp. 13631/2016).

6. Autoritzar, si escau, a Cristina Arnandis García, el projecte d'execució d'obres 
de construcció vivenda a l'avinguda d'en Jaume I 31 (exp. 106/2015).

7. Ordenar,  si  escau,  a  hereus  Julia  López  López,  la  demolició  de  les  obres 
executades sense llicència a la  parcel·la  248 polígon 43 camí la  Bota (exp. 
11128/2015).  
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8. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
8.1. M. Nieves Vallejo Mingarro per a construcció de piscina al c/ de la Malva-

rosa 13 (exp. 12574/2016).
8.2.  El  Terrat  del  Pla  SL per  a  derrocament  de  cases  al  Pla  6  i  7  (exp.  

1908/2016).
8.3. Obispado Segorbe Castellón per a derrocament de cases al c/ de Sant  

Pere Pasqual 17 i 19 (exp. 395/2016).

9. Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  d'execució  de  les  obres: 
12177/2016, 12280/2016, 12281/2016, 12376/2016, 13616/2016, 13623/2016 i 
13626/2016.

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

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


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Magnífic Ajuntament de Borriana
	2016-11-04T14:14:15+0100
	Borriana
	ELVIRA DE ALBA ALONSO - DNI 05360661M
	ho accepto




