
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 6 d’abril 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 30 de març de 2017.

 2 Donar compte de la sentència núm. 69/17 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.  1  de  Castelló,  la  qual  desestima  recurs  contenciós  interposat  per  Antonio 
Ferrándiz Vera contra bases dos places inspector, en P.A. 192/2015 (exp. 4314/2015).

 3 Requerir,  si  escau,  documentació  en  contractació  servei  d'immobilització,  retirada  i 
trasllat  de  vehicles  de  les  vies  públiques  al  depòsit  municipal  de  vehicles  (exp. 
7961/2016).

 4 Estimar parcialment, si escau, al·legacions presentades per David Sanchís Mínguez i 
proposar la demolició d'obres executades sense llicència a la parcel·la 157 polígon 43 
Partida Nicolau (exp. 10187/2016).

 5 Proposar,  si  escau,  la  demolició  d'obres  il·legalment  executades  per  ASOC  K  S 
MEDICAL al camí de Santa Pau (exp. 13707/2016).

 6 Ordenar, si escau, a Juan Ramos Diago i altres, treballs de neteja al camí Fondo 105 
(exp.15936/2016).

 7 Autoritzar, si escau, a EL TERRAT DEL PLA SL l'execució i inici d'obres de construcció 
d'edifici a El Pla 6 i 7 (exp. 1917/2016).

 8 Concedir, si escau, sol·licitud de llicència d'obres a Roman Almela Sirvent per a tanca a 
l'avinguda de la Mediterrània 114 (exp. 4181/2017).
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 9 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l’execució  de  les  obres: 
11981/2016,  3732/2017,  3765/2017,  3769/2017,  3900/2017,  3902/2017,  3907/2017, 
3912/2017 i 3920/2017.

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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