
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 17 de maig de 2018

Hora: 8.15 hores (exp. 6012/2018)

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 10 de maig de 2018.

 2 Donar compte de la sentència núm. 117/18 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Castelló, la qual  estima recurs interposat  contra acord plenari  de rescindir  l’adjudicació 
d’agent urbanitzador PAI UE D-3.3 (exp. 6920/2017).

 3 Aprovar, si escau, la fixació del preu públic de l'edició municipal «75 anys de Junta Local  
Fallera» (exp. 5612/2018).

 4 Donar compte de la sentència núm. 174/2018 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Castelló, la qual desestima el recurs interposat en relació a la demolició d'obres  
executades sense llicència al c/ de l’Ermita de Juan Granell 26 (exp. 13423/2016).

 5 Concedir,  si  escau, llicència de parcel·lació per a segregar finca al  c/  del  Fra Terencio 
Huguet (exp. 2961/2018).

 6 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a:
6.1. rasa al c/ del Zinc 22-26 (exp. 4724/2018).
6.2.  reforma i  adequació de  camp de futbol  al  passeig  de  Sant  Joan  Bosco 5  (exp.  

5636/2018).
6.3. legalització d'entresolat interior al c/ del Ferro nau 4 (exp. 4879/2018).
6.4. legalització d'obertura per a finestra al  c/  de la Mare de Déu del  Roser 29 (exp.  

3045/2018).
6.5 legalització de substitució de fusteries al polígon 22 parcel·la 159, camí la Bota (exp. 

9547/2018).

 7 Declarar, si escau, restaurada la legalitat urbanística infringida amb la legalització d'obres 
executades:
7.1. al polígon 22 parcel·la 159, camí la Bota (exp. 12356/2016).
7.2. a l'avinguda de la Mediterrània 168 (exp. 1342/2018).

8 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 4482/2018, 
5793/2018 i 5952/2018.
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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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