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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 31 de juliol de 2017

Hora: 10.00 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 Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern 
Local el dia 27 de juliol de 2017.

 2 Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació per al subministrament i muntatge 
de  mobiliari  urbà  per  a  la  zona  de  l'antic  càmping  el  Arenal,  cofinançat  pel  Fons 
Europeu  de  Desenvolupament  Regional  en  el  marc  del  programa  operatiu  de 
creixement sostenible  (exp. 8809/2017).

 3 Declarar, si escau, al funcionari de carrera Sr. José Luis Rueda Herranz, en la situació 
administrativa de jubilació, amb efectes del 6 d'agost de 2017 (exp. 9314/2017)

 4 Estimar, si escau, la sol·licitud presentada per Sr. Tomás Buedo Toledo i declarar la 
caducitat del termini d'acció de l'administració per tal de restablir la legalitat urbanística 
en parcel·la 15 del polígon 44 (exp. 2974/2016)

 5 Desestimació,  si  escau,  del  recurs de reposició interposat  per Sr.  Jose M. Castelló 
Barres, contra imposició de multa de coercitiva per obres realitzades en parcel·la 96, 
polígon 25 (exp. 8070/2015)

 6 Concedir, si escau, a Maria Pilar Monsonís Musoles, llicència d'obres, per a reforma de 
local, al c/Virgen de los Dolores, 3 (exp. 9371/2017)

 7 Concedir,  si  escau,  a Exterion Media  Spain SA llicència  per  a instal·lació de tanca 
publicitària al c/ Juan Canos Safont, 17 (exp. 9475/2017).

 8 Donar compte de les declaracions responsables d'execució de les obres: 9377/2017, 
9397/2017 i 9482/2017.

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.
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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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