
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 15 de desembre 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 les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta de 
Govern Local els dies 1 i 7 de desembre de 2016.

 2 Donar  compte  de  la  sentència  núm.  501/16  dictada  pel  Jutjat  del  Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Castelló, la qual desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per Juan Carlos Mingarro Torralba contra aprovació definitiva relació llocs de 
treball de l'Ajuntament (exp. 3760/2016).

 3 Donar  compte  de  la  sentència  núm.  505/16  dictada  pel  Jutjat  del  Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Castelló, la qual desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per Antonio Martínez González i Mariano Franco Rubio contra desestimació 
presumpta de sol·licitud d’abonament de retribucions (exp. 10315/2016).

 4 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
4.1. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al camí d’Artana 62 (exp. 10592/2016).
4.2. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ de la Gallera 30 (exp. 11614/2016).
4.3. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ del Raval (exp. 13969/2016).
4.4. EL TERRAT DEL PLA SL per a construcció d'edifici a el Pla 6 i 7 (exp. 1917/2016).
4.5. Timis Robert Adrian per a tanca al camí de Santa Pau, polígon 49 parcel·la 205 

(exp. 12537/2016).

 5 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  d’execució  de  les  obres: 
14763/2016, 15348/2016, 15355/2016 i 15387/2016.

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.
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