
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 23 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 15 de març de 2017

 2 Adherir-se, si escau, a la Central de Contractació de la FEMP per tal de poder 
contractar  les  obres,  serveis  i  subministres  que  oferisca  l'esmentada  Central 
(exp. 3441/2017).

 3 Autoritzar, si escau,  la devolució de la garantia depositada per la prestació del 
servei de desratització i desinfecció en dependències municipals de l'Ajuntament 
de Borriana, a favor de Winton Iberíca SA  (exp. 5759/2015)

 4 Adjudicar, si escau, a la mercantil BECSA SA l'obra de reparació del paviment de 
l'av. Nules i d'un tram del Camí Marjalet (exp. 13361/16)

 5 Renovar, si escau, el contracte d'arrendament al immoble ubicat al c/ Villarreal, 
amb destinació d'aparcament de vehicles des de l'1 de maig fins el 31 de juliol de 
2017 (exp. 13844/15)

 6 Concedir,  si  escau,  a  BECSA,  SAU,  una  pròrroga  d'un  mes  en  el  termini 
d'execució de les obres «Renovació del paviment e implantació de carril  bici  i 
passeig per a vianants en la Carretera de Borriana al Port"  (exp. 8311/16)

 7 Donar compte de la Sentència del Jutjat CA 2 CS núm. 66/2017, de 8 de març de 
2017  de  desestimació  de  recurs  contenciós-administratiu  interposat  per 
Urbanizadora Vistamar,  SL contra acord plenari  de 7 de maig de 2015  (exp. 
9767/2015)

 8 Aprovar, si escau, la fixació dels preus públics de les edicions «El repartiment de 
Borriana» i «El Palau (Borriana): procesos de cambio cultural desde la prehistoria 
hasta el siglo XX» (exp. 2877/17)
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 9 Declarar  restablida  a  legalitat  urbanística  infringida,  per  Maria  Isabel  i  Miguel 
Angel Morte Parra,  per obres sense llicència a la parcel·la 42, polígon 24  (exp. 
3341/17)

 10 Arxivar,  si  escau,  expedient  sancionador incoat a M.ª Isabel  i  Miguel  A.  Morte 
Parra per la comissió d'una infracció urbanística  que consistia en la realització 
d'obres sense llicència a la parcel·la 42, polígon 24 (exp. 2132/17) 

 11 Autoritzar,  si  escau,  a M. Teresa Nebot  Aymerich  la  divisió  del  local  ubicat  al 
c/València, núm. 48 i c/Primer de Maig,  29 (exp. 15439/16) 

 12 Concedir  a  la  mercantil  MAXIFACT  S.L.  llicència  de  parcel·lació  per  tal  de 
segregar la parcel·la B-1 ubicada en Camí Fondo,  43 (exp. 3439/17) 

 13 Proposar la restitució de l'immoble ubicat al Pla, 11 entlo. al seu estat originari, per 
obres sense llicència realitzades per Xavier Llidó Gil )14046/16)

 14 Concedir  a  Vicente  Miguel  Herrera  Palomar,  llicència  provisional  per  a  la 
realització d'obres d'enfoscat exterior i altres, en parcel·la ubicada al Camí Hondo, 
CM 2, 16 (exp. 16147/16)

 15 Concedir, si escau,  de llicència d'obres a:
 15.1 VODAFONE  ONO  SAU,  per  a  rasa  al  c/Hidrògen,  5  (exp. 

1913/2017)
 15.2 VODAFONE ONO SAU, per a rasa al c/Ferro, esq. c/Coure (exp. 

1915/17)
 15.3 M.ª Dolores Sánchez Izquierdo i  Antonio Benages García, per a 

construcció de vivenda unifamiliar al c/Anden, 7 (14972/16)
 15.4 Ana Maria Rubio Torres i Enrique López Chiva, per a construcció 

de vivenda apariada i piscina, al c/Madrid, 3C (2285/17)
 15.5 Comunitat  de  veïns  Rafael  Martí  Viciana,  1  per  a  reparació  de 

façana d'edifici ubicat en plaça Rafael Martí Viciana (1098/17)

 16 Donar compte de les declaracions responsables d'execució de les obres: 3074/17, 
3288/17,  3336/17,  3346/17,  3353/17,  3356/17,  3405/17,  3425/17,  3463/17  i 
3467/17

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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