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Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dijous 7 de juny de 2018
Hora: 8.15 hores

(exp. 6973/2018)

1

Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local
el dia 31 de maig de 2018.

2

Donar compte de la sentència núm. 141/2018 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, la qual desestima el recurs d'apel·lació núm. 335/2018 interposat
contra sentència en procediment núm. 523/2013 (exp. 2595/2016).

3

Donar compte de la sentència núm. 231/2018 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Castelló, la qual desestima el recurs contenciós interposat contra acord
d'inadmissió de recurs de reposició interposat d'aprovació compte liquidació definitiva PR
UE A-11 en P.O. 204/2016 (exp. 8722/2016).

4

Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada per obres
sense llicència a la:
4.1. parcel·la en camí la Cossa (exp. 7021/2018).
4.2. parcel·la 150 polígon 51 del camí de Santa Pau (exp. 6673/2018).

5

Incoar, si escau, expedient sancionador per presumpta infracció urbanística per execució
d'obres sense llicència a la parcel·la 150 polígon 51 del camí de Santa Pau (6697/2018).

6

7

Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a:
6.1. rasa per a subministrament de gas natural al c/ del Mestre Rodrigo 20 (exp.
2170/2018).
6.2. tancament a l'immoble c/ de les Terrasses 17 (exp. 5457/2018).
6.3. construcció de vivenda i piscina al camí de la Serratella 129 A (exp. 6346/2018).
6.4. execució de pont sobre séquia per a accés a parcel·la 105 polígon 4 camí Serra (exp.
5562/2018).
6.5. col·locació de bastida al c/ de la Farola 1 (exp. 4668/2018).
6.6. sanejament de paret exterior d'immoble en parcel·la de Santa Bàrbara (exp.
3218/2018).
Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 5396/2018,
6226/2018, 6318/2018, 6826/2018, 6957/2018 i 6962/2018.
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La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats, d'acord amb el
següent:
ORDRE DEL DIA

Magnífic Ajuntament de Borriana
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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