
 
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 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 8 de juny de 2017.

 2 Autoritzar, si escau, a Ingeniería Flozaga Guterh SL, la devolució de fiança depositada com 
a garantia en el contracte de subministrament de màquina netejaplatges (exp. 93/2015).

 3 Classificar,  si  escau,  les  propostes  presentades  en  licitació  servei  de  manteniment  de 
màquines d’entreteniment a la sala fitness de la piscina municipal, i requerir documentació 
(exp. 2440/2017).

 4 Aprovar,  si  escau,  el  projecte  d'obres  de  “Millora  d'eficiència  energètica  d'instal·lacions 
d'enllumenat exterior al recinte poliesportiu de Llombai” (exp. 7108/2017).

 5 Aprovar,  si  escau,  la  certificació  núm.  3  i  final  d'obres  de  “Renovació  del  paviment  i 
implantació de carril  bici  i  passeig de vianants a la carretera de Borriana al  Port”  (exp. 
8311/2016).

 6 Donar compte de la sentència núm. 253/2017 dictada per el Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana, la qual estima parcialment recurs contenciós interposat per 
DRAGADOS SA en P.O. 407/2017 (exp. 7442/2017).

 7 Incoar,  si  escau,  Ligorio Roca Gil  i  una altra,  expedient  per al  restabliment  de legalitat  
urbanística per execució d'obres sense llicència al c/ de les Terrasses 18 (exp. 5509/2017).

 8 Desestimar, si escau, al·legacions formulades per Manuel Capdevila Domingo i ordenar la 
demolició  d'obres  realitzades  sense  llicència  a  la  parcel·la  158  polígon  43  (exp. 
10185/2016).

 9 Imposar,  si  escau,  tercera  multa  coercitiva  per  incompliment  d'orde  de  restabliment  de 
legalitat urbanística infringida per:
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9.1. Juan Burguete Monfort i una altra en parcel·la camí de les Tancades (exp. 21/2015).
9.2. Manuel Goterris Almela i una altra al polígon 27 parcel·la 263 (exp. 13025/2015).

 10 Declarar,  si  escau,  la  innecessarietat  de  llicència  de  parcel·lació  sol·licitada per  Carlos 
Soriano Vivo relativa a la finca registral 39.693 (exp. 4486/2017).  

 11 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
11.1. Iberdrola Distribución Eléctrica SAU per a rasa al c/ de Sant Germà, c/ de Marcelino 

Menéndez y Pelayo, c/ de Pere Cornell, encreuament c/ de l’Encarnació i c/ dels  
Frares (exp. 4957/2017).

11.2. Iberdrola Distribución Eléctrica SAU per a rasa al c/ del Cor de Jesús encreuament c/ 
de l’Encarnació (exp. 4952/2017).

11.3. Iberdrola Distribución Eléctrica SAU per a rasa al c/ de Vicent Andrés Estellés, c/ del 
Raval, c/ de l’Ave Maria (exp. 4955/2017).

11.4. Iberdrola Distribución Eléctrica SAU per a rasa al c/ de Vicent Andrés Estellés, c/ del 
Peu de la Creu i c/ de Vinaralls (exp. 4951/2017).

11.5.  Iberdrola  Distribución  Eléctrica  SAU  per  a  rasa  al  c/  del  Cor  de  Jesús,  c/  de  
l’Encarnació i c/ els Frares (exp. 4950/2017).

11.6. Isabel Guerrero González per a tanca a la partida Calamó 48 (exp. 6564/2017).

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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