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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 9 de març de 2017

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 2 de març de 2017.

 2 Classificar, si escau, licitacions en contracte servei d'accés a internet a través de xarxes 
fixes per a l'Ajuntament (exp. 15630/2016).

 3 Informar  favorable  la  sol·licitud  de  Declaració  d'Interés  Comunitari  formulada  per 
VALENCIA A CABALLO SL, per a instal·lació de casa rural, explotació equina i activitat 
recreativa i d'oci a les parcel·les 330 i 23 polígon 5 (exp. 9462/2016).

 4 Estimar parcialment, si escau, al·legacions i declarar ruïna en immoble de la parcel·la 
51 polígon 31 propietat d'hereus de Juan B. Gil Daudí (exp. 14850/2016).

 5 Declarar, si escau, restablida la legalitat urbanística infringida, per Francisco Vicente i 
Rosa Mª Mas Sales, per obres sense llicència a la parcel·la 202 polígon 25, i deixar 
sense efecte la imposició de la segona multa coercitiva (exp. 74/2015).

 6 Incoar,  si  escau,  expedient  sancionador  per  presumpta  infracció  urbanística  per 
execució d'obres sense llicència, a: 
6.1.  Pedro  E.  Timoner  Domingo  i  altra  al  c/  de  Federico  García  Lorca  9  (exp.  

1414/2017).
6.2. Carlos Peris Lozano al passeig de Sant Joan Bosco 12 (exp. 1514/2017).

 7 Ordenar,  si  escau,  l'execució  de  treballs  en  expedient  incoat  a  SOCIEDAD  DE 
GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA 
SA, al c/ de Juan Bautista Rochera Mingarro (exp. 14328/2016).

 8 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l’execució  de  les  obres: 
2425/2017, 2427/2017, 2428/2017, 2625/2017 i 2629/2017.
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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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