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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 12 de novembre de 2015

Hora: 08.15 hores

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 novembre de 2015.

2. Autoritzar, si escau, la devolució de fiança depositada per WINTON IBERICA SA com a garantia 

de prestació del servei de prevenció, tractament, control i erradicación de la legionel·losi (exp.  

11351/2015).

 

3. Aprovar, si escau, la fixació de preus públics per inserció de publicitat al BIM i llibre faller i de 

venda del faller (exp. 11986/2015).

4. Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Castelló per la 

qual es desestima la demanda interposada per COSAOR SL en procediment ordinari 22/2014.

5. Incoar, si escau, expedient per a l'execució forçosa de la demolició d'obres sense llicència i 

imposició de multa coercitiva a: 

5.1.  Madaleno Ruiz Rodríguez al polígon 25 parcel·la 142 (exp. 11639/2015).

5.2.  Florencia  Picazo Jimenos i  altres  al  polígon 23 parcel·la 424 del  Camí Ballester  (exp.  

11699/2015).

6. Arxivar, si escau, expedient d'orde d'execució incoat a INICIATIVAS PLANA BAIXA 2009 SL per 

execució de tanca en immoble al c/ del Mestre Rodrigo cantó c/ d'Almenara (exp. 4571/2015).

7. Autoritzar, si escau, a CARITAS INTERPARROQUIAL BURRIANA el projecte d'execució e inici 

de les obres d'ampliació de residència d'ancians al c/ Sant Blai 62 (exp. 10277/2015).

8. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:

8.1.  Abel Torres Masip i Pilar Mezquita Gurrea al c/ Viena 5 (exp. 11373/2015).

8.2.  Mª José Montoliu Marín per a rasa al c/ l'Alguer 37 (exp. 11784/2015).
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9. Donar  compte  dels  declaracions  responsables  per  a  l'execució  dels  obres:  11079/2015, 

11080/2015, 11295/2015, 11296/2015, 11313/2015, 11437/2015, 11505/2015 i 11649/2015.

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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