
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 19 d’octubre de 2017

Hora: 8.15 hores

(exp. 12507/2017)

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 11 d’octubre de 2017. 

 2 Aprovar,  si  escau,  expedient  i  plecs  per  a  la  contractació  del  subministrament  de 
mobiliari urbà per a la zona del centre comercial de Borriana (exp. 11038/2017).

 3 Desestimar,  si  escau,  recurs  reposició  interposat  i  adjudicar  la  contractació  del 
subministrament de mobiliari urbà per a la millora d'accessibilitat a la platja de l'Arenal 
(exp. 8234/2017).

 4 Donar compte de l'acord adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló, 
pel qual es declara d'interés comunitari la solictud formulada per DOMQUERBUR SL 
per a activitat de "camper àrea", en polígon 16 parcel·la 14 (exp. 43/2017).

 5 Incoar, si escau, a Ignacio Martínez Giménez, expedient de restauració de legalitat per 
obres de tancament sense llicència i  autorització en polígon 46 parcel·la  325 (exp. 
7988/2017).

 6 Ordenar,  si  escau,  a ASOC K S MEDICAL, la  demolició  d'obres executades sense 
llicència al polígon 51 parcel·la 150 camí Santa Pau (exp. 13707/2016).

 7 Ordenar, si escau, a Domingo Lleó Nicolás, la restitució al seu estat originari d'obres 
executades  sense  llicència  ni  ordre  d'execució  al  polígon  22  parcel·la  159  (exp. 
12356/2016).

 8 Declarar restaurada, si escau, la legalitat urbanística infringida amb l'execució d'obres 
en expedient incoat a:
8.1. Hereus de Manuel Vicent Beltrán i Manuel i  María Rosa Vicent Bamboy a les  

parcel·les dins  de  zona  de  protecció  viària  CV-18,  P.K  6+600  (exp.  
4526/2017).

8.2. Ligolio  Roca Gil  i  Consuelo Fuster Sanmartín al  c/  de les Terrasses 18 (exp.  
5509/2017).
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 9 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  les  obres: 
11401/2017, 12105/2017, 12219/2017, 12301/2017, 12302/2017 i 12313/2017.

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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