
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 16 de novembre de 2017

Hora: 8.15 hores

(exp. 13809/2017)

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 9 de novembre de 2017. 

 2 Autoritzar,  si  escau, la devolució de fiança depositada en la prestació del servei de 
direcció lletrada i defensa jurídica de l'Ajuntament (exp. 3564/2017).

 3 Adjudicar, si escau, a Construcciones y Reformas Caesca SL, el contracte d'obres de 
«Millora en les antigues escoles de Santa Bàrbara» (exp. 12627/2017).

 4 Incoar, si escau, a Mª Jesús Nacher Colomer i una altra, expedient per a la restauració 
de la legalitat urbanística infringida per execució d'obres sense llicència al c/ de la Rosa 
dels Vents 48 (exp. 13235/2017).

 5 Inadmetre, si escau, escrit d'al·legacions presentat per Juan Vicente Moros Planelles, 
contra acord dictat en execució de sentència del Jutjat  del Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Catellón (exp. 9552/2017).

 6 Ordenar,  si  escau,  a  INICIATIVAS  BENYMAR  SL,  l'execució  de  treballs  de 
manteniment de condicions de seguretat i  salubritat de l'immoble a l’avinguda de la 
Mediterrània 37 (exp. 7282/2017).

 7 Autoritzar,  si  escau,  a  SANCARM  CB,  la  divisió  de  locals  al  c/  de  Vicente  Sales 
Musoles 29, camí d’Onda i c/ de la Vieta (exp. 13245/2017).

 8 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
8.1. Christelle Florence Sylvie Prevost al camí de la Serratella 100 (exp. 4372/2017).
8.2. Sonia Carneros Dosda i Marc González Peris al c/ Nicosia 10 (exp. 10846/2017).
8.3. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport al c/ de Manuel Cubedo i  

Giner 31 (exp. 11851/2017).

 9 Declarar,  si  escau,  restablida  la  legalitat  urbanística  infringida  per  execució  d'obres 
sense llicència a l'obtindre la mateixa al camí de la Serratella 10 (exp. 6040/2016).
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 10 Concedir, si escau, llicència provisional d'obres sol·licitada per Salvador Godo Serrano 
per a tancament de parcel·la 261 polígon 37 Ull del Pont (exp. 12213/2017).

 11 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  les  obres: 
13193/2017 i 13197/2017.

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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