
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dimarts 11 d’abril de 2017

Hora: 08.00 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 Prorrogar,  si  escau,  contracte  servei  manteniment  instal·lacions  contra  incendis  de 
l'Ajuntament (exp. 4450/2016).

 2 Declarar,  si  escau,  la  suspensió  de  procediments  de  constrenyiment  en  ordre 
cobrament quota urbanística 0 del sector Golf Sant Gregori (exp. 3103/2017).

 3 Aprovar, si escau, la fixació del preu públic de l’edició Introducción al poblamiento rural  
de la Madina Buryena. El cementerio de Calatrava. (exp.4382/2017).

 4 Donar compte de sentència núm. 89/2017 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Castelló, la qual desestima recurs contenciós administratiu interposat per 
Vicente Usó Gil i Inmaculada Herrero Catalá en P.O. 338/2015 (exp. 10741/2015).

 5 Ordenar,  si  escau,  a  AOSTA INICIATIVAS SL,  la  neteja  d'immoble  a  l'avinguda de 
Vicente Cañada Blanch 98 (exp. 12556/2015).

 6 Declarar restablida, si escau, la legalitat urbanística infringida amb l'execució d'obres a 
la  carretera  Nules  56  –  camí  Vell  de  València  7  en  expedient  incoat  a  ESPADEL 
BURRIANA SL (exp. 3967/2017).

 7 Desestimar,  si  escau,  al·legacions  presentades  per  Manuel  Capdevila  Domingo  i 
proposar la demolició d'obres executades sense llicència a la parcel·la 158 polígon 43 
(exp. 10185/2016).

 8 Concedir, si escau, sol·licitud de llicència d'obres a:
8.1. Oscar Peris Gallego per a reforma de vivenda al c/ Major 23 (exp. 15757/2016).
8.2. MERCADONA SA per a rasa al c/ de la Indústria 10 (exp. 4029/2017).
8.3. Iris Sales Ruiz per a tanca al camí Ratjolí 200 (exp. 4190/2017).
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 9 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  les  obres: 
4170/2017,  4174/2017,  4202/2017,  4209/2017,  4210/2017,  4212/2017,  4241/2017, 
4319/2017, 4325/2017, 4327/2017, 4330/2017 i 4334/2017.

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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