
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dilluns 7 d’agost de 2017

Hora: 8.00 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 31 de juliol de 2017.

 2 Donar compte de la sentència núm. 649/2017 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat  Valenciana,  la  qual  estima  en  part  el  recurs  d'apel·lació  interposat  per 
l'Ajuntament de Borriana (exp. 12851/2015).
 

 3 Donar compte de la sentència núm. 621 dictada pel Tribunal  Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, la qual desestima el recurs d'apel·lació interposat per Urbanovenes 
SL (exp. 398/2016).

 4 Ordenar, si escau, a Juan Vicente Moros Planelles, la demolició d'obres executades al c/ de 
l’Alguer 7, en compliment de la sentència dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Castelló, P.O. 538/2010 (exp. 9552/2017).

 5 Suspendre, si escau, termini concedit a ALQUERÍA MASCARÓS SL per a sol·licitar llicència 
per a legalització d’obres fins la resolució de declaració d'interés comunitari sol·licitada a 
Conselleria (exp. 2755/2017).

 6 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 8123/2017,  
9059/2017,  9187/2017,  9188/2017,  9189/2017,  9207/2017,  9211/2017,  9212/2017, 
9220/2017, 9408/2017, 9436/2047 i 9666/2017.

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.
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