
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 15 de febrer de 2018

Hora: 8.15 hores

(exp. 1938/2018)

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 8 de febrer de 2018.

 2 Donar compte de la sentència núm. 13/2018 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Castelló,  la  qual  desestima el  recurs contenciós  administratiu  interposat  en 
procediment abreviat núm. 443/2016 (exp. 12724/2016).

 3 Actualitzar, si escau, les pòlisses de la flota de vehicles municipals i la pòlissa de danys en 
edificis, instal·lacions, maquinària, ferramentes i equips (exp. 1791/2017).

 4 Autoritzar, si escau, la devolució de garantia depositada per FERROVIAL SERVICIOS SA 
en el servei de manteniment d’equips i instal·lacions tèrmiques als edificis municipals (exp. 
12184/2015).

 5 Declarar desert, si escau, el procediment en la contractació de concessió administrativa de 
l'explotació d'instal·lacions del bar edifici polifuncional municipal de la Serratella, i acordar 
l'apertura de nou procediment (exp. 7305/2017).

 6 Donar compte de la sentència núm. 31/2018 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Castelló, la qual  desestima el  recurs contenciós administratiu interposat  per 
Enrique Mañes Fanfelle en procediment ordinari núm. 74/2017 (exp. 4682/2017).

 7 Incoar,  si  escau,  a  Jean  Carlo  Chumpitazi  Olaza,  expedient  de  declaració  de  ruïna  a 
l'immoble c/ de Sant Xutxim 9 (exp. 1728/2018).

 8 Incoar, si escau, a María José Gil Crespo, expedient de restauració de legalitat urbanística 
vulnerada per obres sense llicència al polígon 53 parcel·la 20 (exp. 13479/2016).

 9 Declarar  restablida,  si  escau,  la  legalitat  urbanística  infringida  per  ALORA  MOBILE 
CASTELLÓN SL amb l'execució d'obres al c/ de la Tanda 18 (exp. 9138/2016).

 10 Ordenar,  si  escau,  a  Silvia  Amiguet  Martínez,  la  demolició  d'obres  executades  sense 
llicència al c/ de Johann Sebastian  Bach 13 (exp. 3206/2017).
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 11 Desestimar, si escau,al·legacions presentades, i proposar la demolició d'obres executades 
sense llicència al camí de la Coixa 36 en expedient incoat a Alberto Bernat Cubedo (exp.  
5415/2017).

 12 Imposar,  si  escau,  a  Victoria  de  Agustín  Serrano  i  altres,  sisena  multa  coercitiva  per 
incompliment d'orde de restabliment legalitat al c/ de Sant Robert 3 (exp. 3174/2016).

 13 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
13.1. Manuel Castellanos Rivera al polígon 23 parcel·la 187 (exp. 14556/2017).
13.2. Manuel Melchor Llombart al c/ de Benicàssim 17 (exp. 316/2018).
13.3. Adolfo Juan Tomás al c/ de la Mitja Galta 26 (exp. 1002/2018).

 14 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 984/2016, 
1396/2018,  1421/2018,  1426/2018,  1428/2018,  1450/2018,  1453/2018,  1455/2018, 
1520/2018, 1583/2018, 1761/2018 i 1778/2018. 

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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