
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 25 de gener de 2018

Hora: 8.15 hores

(exp. 887/2018)

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 18 de gener de 2018.

 2 Prorrogar, si escau, el contracte del servei de:
2.1. tractament terrestre contra mosquits al terme municipal (exp. 13.801/2015).
2.2.  desratització,  desinsectació  i  desinfecció  a  les dependències  municipals  i  llocs 
públics del terme municipal (exp. 11.550/2015).

 3 Proposar, si escau, com a mesura de restauració de la legalitat urbanística vulnerada 
per José Vicente Oliver Marqués, la demolició d'obres executades sense llicència a 
l'avinguda de Vicente Cañada Blanch 96 cantó camí Fondo (exp. 7118/2017). 

 4 Declarar restablida, si escau, la legalitat urbanística infringida i arxivar expedient incoat 
a:

4.1. Eleuterio Sánchez Alba al c/ Bejís 1 (exp. 4878/2017).
4.2. Rosa María Fandos Badenes al camí de la Pedrera (exp. 12929/2017).

 5 Imposar,  si  escau,  a  Florencia  Picazo  Jimeno  i  altres,  quarta  multa  coercitiva  per 
incompliment d'orde de restabliment de legalitat infringida al polígon 23 parcel·la 424 
camí Ballester (exp. 11699/2015).

 6 Incoar, si escau, expedient sancionador a Francisca Victoria Sau Salazar i una altra, 
per presumpta infracció urbanística per obres sense llicència al camí Llombai (exp. 
681/2018)

 7 Concedir,  si  escau,  llicència  d'obres  sol·licitada  per  David  García  Benítez  per  a 
tancament al polígon 52 parcel·la 15 camí de Santa Pau (exp. 110/2018). 

 8 Donar  compte  dels  declaracions  responsables  per  a  l'execució  dels  obres: 
15486/2017,  15808/2017,  15883/2017,  92/2018,  270/2018,  317/2018,  334/2018, 
422/2018, 434/2018, 444/2018, 760/2018 i 764/2018.
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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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