
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 22 de desembre de 2016

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 15 de desembre de 2016.

 2 Ampliar,  si  escau, a Ana Armengol  Fabregat,  la situació administrativa d’excedència 
voluntària per cura de fill (exp. 9742/2016).

 3 Prorrogar, si escau,el contracte de manteniment d'aplicacions de gestió municipal (exp. 
1777/2016).

 4 Donar  compte  de  la  sentència  núm.  292/2016  dictada  pel  Jutjat  del  Contenciós 
Administratiu  núm.  2  de  Castelló,  la  qual  desestima  el  recurs  interposat  per 
Urbanovenes  SL que  es  procedira  a  culminar  la  via  de  constrenyiment de  quotes 
d'urbanització impagades (exp. 694/2016).

 5 Desestimar, si escau,el recurs de reposició interposat per María Rosario Porcar Ventura 
contra acord de tancament d'activitat a l’avinguda de Constitució 13 (exp. 8464/2016).

 6 Declarar, si escau, la caducitat del procediment de restabliment de legalitat incoat a 
Francisca  Victoria  Sau Salazar  per  obres  sense  llicència  al  camí  de Llombai  (exp. 
13557/2016).

 7 Reiniciar,  si  escau,  expedient  de  restabliment  de  legalitat  urbanística,  a  Francisca 
Victoria Sau Salazar i  Marian Raileanu, per obres sense llicència al camí de Llombai 
(exp. 15878/2016).

 8 Autoritzar, si escau, a María del Mar García Claramonte i Cristian Monserrat López, el 
projecte d'execució i  inici  d'obres de construcció de vivenda al  c/  de Praga 4 (exp. 
12585/2016).

 9 Concedir, si escau, a BOI PEDROS INVERSIONES SL, ampliació de termini per a inici 
d'obres de derrocament al camí Fondo 45 (exp. 10500/2016).
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 10 Concedir, si escau, a Ignacio Fuentes Finestres, llicència de parcel·lació per a segregar 
finca resultat P17 del projecte de reparcel·lació U.E. A-22 (exp. 15434/2016).

 11 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
11.1.  GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al  c/  de  Jacinto  Benavente 14 (exp.  

64/2016).
11.2. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al  c/  del Mossèn Elias Milian 5 (exp.  

13567/2016).
11.3. GAS  NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ del Mossèn Elias Milian 1 (exp.  

13830/2016).
11.4. Francisco Joaquín Cerdá Prades per a adequació de local al c/ de la Mare de  

Déu de la Misericòrdia 29 (exp. 2337/2016).
11.5. José Emiliano Terradez Serrano i Inma Fuster Gralla per a construcció de vivenda 

al c/ de Madrid 10 (exp. 10982/2016).
11.6. Marta Salvador Tomás i José Sanchís Saborit per a construcció de piscina al  

camí de la Serratella 131 (exp. 14818/2016).
11.7. Vicenta Gema Torres Ferrer per a tanca al camí d’Onda (exp. 15458/2016).

 12 Donar compte de les declaracions responsables d’execució de les obres: 15459/2016, 
15462/2016,  15729/2016,  15737/2016,  15760/2016,  15793/2016,  15899/2016, 
15976/2016, 15982/2016 i 15983/2016.

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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