
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 30 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 23 de març de 2017.

 2 Donar  compte  de  la  sentència  núm.  202/2016  dictada  pel  Jutjat  Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Castelló, la qual desestima el recurs contenciós interposat per 
José M. Castelló Barres en procediment abreviat 133/2016 (exp. 5195/2016).

 3 Iniciar, si escau, actuacions d'execució subsidiària a càrrec de José M. Castelló Barres 
en  ordre  de  restabliment  de  legalitat  urbanística  al  polígon  25  parcel·la  96  (exp. 
4105/2016).

 4 Incoar,  si  escau,  a SISTAMIA SL,  expedient  de declaració de caducitat  de llicència 
concedida  per  a  obra  al  c/  de  Sant  Pere  Pasqual  cantó  c/  d’Ausiàs  March  (exp. 
3443/2017).

 5 Declarar, si escau, restablida i arxivar la legalitat urbanística infringida per:
5.1.   Andrés Aguilera Morales al camí de l’Ecce Homo 24 (exp. 5346/2015).
5.2.  hereus d’Alberto López Capella a la parcel·la 391 polígon 25 travessia La Ratlla 

(exp. 14857/2016).

 6 Desestimar, si escau, recurs de reposició interposat per Roberto Pérez Ortells i altres 
contra acord d'imposició quarta multa coercitiva per incompliment d'ordre de demolició 
a la parcel·la 75 polígon 25 (exp. 3778/2015).

 7 Arxivar,  si  escau,  l'expedient  sancionador incoat  a Rosa María  Franch Melchor per 
comissió  d'infracció  urbanística  al  polígon  23  parcel·la  217  camí  Ballester  (exp. 
733/2017).
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 8 Concedir, si escau, sol·licitud de llicència d'obres a:
8.1.  Vicente José Isach Panis al polígon 9 parcel·la 7 Santa Bárbara (exp. 3386/2017).
8.2.  Caja Rural San José de Burriana a la plaça El Plà 1 (exp. 3398/2017).
8.3. Salvador Farres Magem i Nuria Castellano Cervera al c/ del Barranquet 27 (exp. 

3289/2017).

 9 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l’execució  de  les  obres: 
3553/2017, 3560/2017 i 3643/2017.

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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