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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 1 de juny 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 25 de maig de 2017.

 2 Donar compte de la sentència núm. 164/17 dictada per el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.  2  de  Castelló,  la  qual  estima recurs  contenciós  administratiu  interposat  per  José 
Bravo Sánchez en procediment abreviat 587/2016 (exp. 1210/2017).

 3 Donar compte de la sentència núm. 171/17 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
2  de  Castelló,  la  qual  declara  la  inadmissibilitat  del  recurs  contenciós  interposat  per 
Urubanovenes SL en procediment ordinari 331/2015 (exp. 10395/2015). 

 4 Sol·licitar,  si  escau,  informe  al  Servicio  Provincial  de  Costas  sobre  estat  tramitació 
concessió en relació a obres executades al  c/  Gravina 13 i  suspendre la tramitació del  
present  expedient  de  restabliment  de  la  legalitat  incoat  a  Carolina Gómez  Rubio  (exp. 
11151/2016).

 5 Ordenar, si escau, a VABUCE SL i SINEC SL l'execució de treballs al camí València 5 per a  
tornar a les condicions de salubritat i seguretat (exp. 1457/2017).

 6 Declarar, si escau, la situació de ruïna imminent de l'immoble a la parcel·la 140 polígon 16 
propietat de José Alberto Basauri Peris (exp. 6382/2017).

 7 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per Carlos Peris Lozano per a legalització 
d'obres en immoble al passeig de Sant Joan Bosco 12 (exp. 13125/2015).

 8 Rectificar, si escau, error advertit en acord d'esta Junta en la concessió de llicència a Ana 
Maria Bajenaru per a tanca al polígon 10 parcel·la 139 (exp. 425/2017).
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 9 Donar compte de les declaracions responsables per a l’execució de les obres: 5881/2017, 
5882/2017,  5889/2017,  5898/2017,  6075/2017,  6081/2017,  6088/2017,  6089/2017, 
6090/2017,  6091/2017,  6098/2017,  6099/2017,  6111/2017,  6117/2017,  6122/2017, 
6180/2017, 6267/2017, 6270/2017, 6398/2017, 6401/2017, 6434/2017 i 6444/2017.

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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