
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 14 de desembre de 2017

Hora: 8.15 hores

(exp. 15043/2017)

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 5 de desembre de 2017. 

 2 Classificar,  si  escau,  les empreses presentades i  admeses en l'expedient per a la 
contractació del servei d'acta digital en format de vídeo per a la gestió de les actes 
plenàries (exp. 9471/2017) 

 3 Classificar,  si  escau,  les empreses presentades i  admeses en l'expedient  per  a la 
contractació del subministrament  del Butlletí d'Informació Municipal «El Pla» i del llibre 
anual de festes de Falles (exp. 11916/2017)

 4 Ordenar,  si  escau,  a  la  mercantil  ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE S.A.,  la 
neteja immediata de la parcel·la ubicada en c. Mariano Benlliure, 19 (exp. 10593/2017)

 5 Concedir, si escau, a Antonio García Caballero, una pròrroga de 6 mesos per tal de 
finalitzar les obres autoritzades en c. Mariano Benlliure, 19 (exp. 4139/2015)

 6 Concedir, si escau, a Jose María Ruiz Molina, termini d'un mes per a la realització de 
les obres degudes en c. Mare de Déu del Carmen, 31 (exp. 11224/2017) 

 7 Imposar,  si  escau,  la  tercera  multa  coercitiva  per  l'incompliment  de  l'orde  de 
restabliment de la legalitat urbanística infringida:

7.1. a Roberto Dembilio i a Verònica Bort Muñoz, en parcel·la 154, pol. 25 de camí Marge 
(exp. 3547/2015)

7.2. a Magdaleno Ruiz Rodríguez, en parcel·la 142, pol. 25, en Senda L'Ullal  (exp. 
11639/2015).

 8 Concedir,  si  escau,a  Jose  Manuel  Monraval  Chorda,  llicència  provisional  per  a  la 
construcció de tancat en parcel·la ubicada en c. Brúixola, cantó c/Illes Columbretes, 30 
(exp. 13953/2017)

 9 Realitzar subsidiàriament a càrrec de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes 
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de la Reestructuración Bancaria SA, els treballs necessaris per al restabliment de les 
degudes condicions de seguretat en immoble ubicat en c. Illes Balears, 40, 42, i 44 
(exp. 5735/2015)

 
 10 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  les  obres: 

13986/2017, i 14436/2017.

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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