
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 9 de novembre de 2017

Hora: 8.15 hores

(exp. 13480/2017)

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 2 de novembre de 2017. 

 2 Prorrogar, si escau, el contracte del servei de manteniment d'equips i instal·lacions de 
tractament d'aigua a la piscina municipal (exp. 362/2015).

 3 Classificar,  si  escau,  proposicions i  requerir  documentació prèvia a l'adjudicació del 
contracte «Reforma Interior  per  a  la  construcció  d'un mòdul  de despatxos a  l'antic 
recinte esportiu municipal de la Bosca» (exp. 6666/2017).

 4 Adjudicar, si escau, el contracte d'obres complementàries a les obres «d'Intervenció i 
millora a les antigues escoles de Santa Bàrbara» (exp. 8055/2017).

 5 Acceptar,  si  escau,  el  preu  just  fixat  pel  Jurat  Provincial  d'Expropiació  Forçosa  en 
l'expropiació per ministeri de llei al c/ de la Vieta i emplaçar per a pagament i ocupació 
(exp. 1208/2015).

 6 Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, la qual desestima recurs d'apel·lació interposat per Vicente Canos Ballester 
i una altra en relació a ordre demolició d'ampliació vivenda a la parcel·la 55 polígon 25 
(exp. 13494/2017).

 7 Ordenar,  si  escau,  a  Sociedad  de  Gestión  de  Activos  Procedentes  de  la 
Reestructaración  Bancaria  SA,  la  neteja  de  parcel·la  al  c/  d’Abel  Mus  9  (exp. 
9113/2017).

 8 Estimar,  si  escau,  al·legacions  i  deixar  sense  efecte  l'ordre  de  neteja  parcel·la  a 
l’avinguda de Vicente Cañada Blanch 20 i  incoar nou expedient  al  propietari  actual 
(exp. 15938/2016).

 9 Imposar,  si  escau, nova multa per incompliment d'ordre de restabliment de legalitat 
urbanística infringida per:
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9.1. Juan Burguete Monfort i una altra al polígon 22 parcel·la 345 travessia camí les 
Tancades (exp. 21/2015).

9.2. Manuel Goterris Almela i una altra al polígon 27 parcel·la 263 (exp. 13025/2015).

 10 Donar compte de la declaració responsable per a l'execució de l’obra 13140/2017.

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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