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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 8 de juny 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 1 de juny de 2017.

 2 Autoritzar, si escau, la devolució de fiança depositada com a garantia en el contracte de:
2.1. manteniment d'equips i instal·lacions de tractament d'aigua a la piscina municipal (exp. 

2917/2015).
2.2. pòlisses d'assegurances subscrites per l'Ajuntament per a les diferentes cobertures  

(exp. 3706/2015).

 3 Aprovar, si escau, el projecte d'obres de reforma interior per a la construcció d'un mòdul de  
despatxos a l'antic recinte municipal de la Bosca”. Pla Castelló 135  (Exp. 6666/2017).

 4 Sol·licitar, si escau, subvenció a Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per al Conservatori  
Elemental de Música Abel Mus per a l’exercici 2017 (exp. 6959/2017).

 5 Declarar restablida, si escau, la legalitat urbanística infringida per l'execució d'obres sense 
llicència al  passeig de Sant Joan Bosco 12 promogudes per Carlos Peris Lozano (exp. 
7653/2016).

 6 Desestimar,  si  escau,  al·legacions  formulades per  David  Sanchis  Mínguez  i  ordenar  la 
demolició de construccions executades sense llicència a la parcel·la 157 polígon 43 (exp. 
10187/2016).

 7 Arxivar,  si  escau,  l'expedient  de  ruïna  incoat  als  hereus  de  Juan  B.  Gil  Daudí,  com 
propietaris de l'immoble ubicat a la parcel·la 51 del polígon 31, per demolició del mateix 
(exp. 14850/2016).

 8 Ordenar, si escau, l’execució de treballs de neteja i tanca a:
8.1.  Juan Vicente i  Vicenta Mechó Ginés  a  l'immoble ubicat  al  c/  Magallanes 6  (exp.  

10928/2016).
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8.2.  CRITERIA CAIXAHOLDING SA a l’immoble ubicat  al  c/  de la Mare de Déu de la  
Misericòrdia i c/ de Sant Blai (exp. 4360/2017).

8.3.  Sociedad  de  Gestión  de  Activos  Procedentes  de  la  Reestructuración  Bancaria  a  
l’immoble ubicat al c/ Brussel·les 58 (exp. 3235/2016).

 9 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
9.1. Juan Manuel Tormos Granell per a construcció de vivenda al c/ d’Isaac Peral 18 cantó 

c/ de James A. Michener (exp. 2414/2017).
9.2. María Dolores Seores Nebot per a tanca d'immoble al c/ de Juan Carlos I, 16 (exp.  

6460/2017).

 10 Donar compte de les declaracions responsables per a l’execució de les obres: 6461/2017, 
6469/2017,  6481/2017,  6765/2017,  6772/2017,  6913/2017,  6914/2017,  6978/2017, 
6981/2017, 6984/2017 i 7003/2017.

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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