
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dimecres 15 de març de 2017

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 9 de març de 2017.

 2 Donar  compte  de  la  sentència  núm.  15/2017  dictada  pel  Jutjat  del  Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Castelló, la qual desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat  per Mariola Aguilera  Sanchis,  Mª Jesús Sanchis Gual  i  Antonio Sánchez 
Avilés en procediment ordinari 736/2015 (exp. 13276/2015).

 3 Donar  compte  de  la  sentència  núm.  176/2016  dictada  pel  Jutjat  del  Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Castelló, la qual desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano en 
procediment abreviat 1038/2009 (exp. 3918/2015).

 4 Aprovar,  si  escau,  l'expedient  i  plecs de contractació de manteniment  de màquines 
d'entrenament  a la sala fitness de la piscina municipal coberta (exp. 2440/2017).

 5 Declarar desert, si escau, el procediment d'adjudicació de l'explotació d'instal·lacions 
bar del Trinquet municipal i aprovar nou expedient de concessió (exp. 1616/2017).

 6 Prorrogar,  si  escau,  el  contracte  de  salvament  i  socorrisme  a  les  platges  (exp. 
3842/2016).

 7 Autoritzar, si escau, la devolució de fiança depositada, per Christian Fabregat Beltrán, 
en prestació servei direcció lletrada i defensa jurídica de l'ajuntament (exp. 2513/2017).

 8 Donar compte de la sentència núm. 118/2017 dictada pel Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana, la qual estima el recurs contenciós administratiu interposat 
per Dragados SA en procediment ordinari 1146/2014.
 

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es  



 
Magnífic Ajuntament de Borriana

 9 Declarar, si escau, la innecessarietat de llicència de parcel·lació sol·licitada per Isabel 
Vicent Soriano-Canos per a segregar finca a les parcel·les 190-191 polígon 24 (exp. 
699/2017).

 10 Concedir, si escau, llicència per a legalització d'obres a:
10.1. Antonio Escolar Rosales a les parcel·les 230-233 polígon 23 camí la Pedrera  

(exp. 16150/2016)
10.2.  Carlos  Peris  Lozano  al  passeig  de  Sant  Joan  Bosco  10  local  2  (exp.  

13700/2016).

 11 Arxivar, si escau, expedient de restabliment de legalitat urbanística infringida incoat a 
Carlos Peris Lozano per obres sense llicència al passeig de Sant Joan Bosco 10 local 2 
(exp. 1487/2017).

 12 Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística per execució d'obres 
sense llicència a:
12.1.  Antonio  Escolar  Rosales  a  les  parcel·les  230-233  del  polígon  23  (exp.  

3186/2017).
12.2. ALQUERIA MACAROS SL al camí Carnissers (exp. 2755/2017).

 13 Desestimar,  si  escau,  al·legacions  presentades  per  Manuel  Macario  Claramonte  i 
ratificar ordre de demolició d'obres il·legals executades a la parcel·la 172 polígon 33 
camí dels Xurros (exp. 5809/2016)  

 14 Concedir, si escau, sol·licitud de llicència d'obres a:
14.1.  TELEFONICA DE ESPAÑA SAU per  a  rasa  al  c/  de  Lucrecia  Bori  5  (exp.  

2503/2017).
14.2. Elena Fernández Escrig a l’avinguda Paris 13 (exp. 1870/2017). 

 15 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l’execució  de  les  obres: 
2760/2017, 2880/2017, 2914/2017, 2917/2017 i 2923/2017.

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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