
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 28 de desembre de 2017

Hora: 8.15 hores

(exp. 15703/2017)

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 21 de desembre de 2017. 

 2 Adjudicar, si  escau, el  contracte de servei  de manteniment i inspecció periòdica de les 
instal·lacions  elèctriques  a  locals  de  pública  concurrència  i  centres  de  transformació 
dependents de l'Ajuntament (exp. 6157/ 2017).

 3 Donar compte de la sentència núm. 1009 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana que desestima el recurs d'apel·lació interposat per Enrique Gallén 
Sánchez  i  altres  contra  sentència  dictada  en  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
135/2014 (exp. 6323/2016).

 4 Informar  favorablement,  si  escau,  la  remissió  a  Conselleria  de  sol·licitud  declaració 
d'interés comunitari  formulada per VALENCIA A CABALLO SL per a instal·lació d'obres 
d'acord amb projecte refós presentat (exp. 9462/2016).

 5 Imposar, si escau, a Roberto Pérez Ortells i altres, nova multa coercitiva per a executar  
subsidiàriament la demolició d'obres a la parcel·la 75 polígon 25 (exp. 3778/2015).

 6 Inadmetre, si escau, recurs de reposició interposat per José Miguel Castelló Barres, contra 
acord  desestimatori  en  recurs  reposició  contra  imposició  multa  coercitiva  execució 
subsidiària demolició d'obres a la parcel·la 96 polígon 25 (exp. 4105/2016).

 7 Ordenar, si escau, a Nadina Llacer Muñoz, la paralització d'obres al c/ del Mestre Vicent  
Asensio 15 i requerir la presentació de documentació exigida per a autoritzar inici d’obres 
(exp. 10713/2016).

 8 Ordenar,  si  escau,  a  SABADELL REAL ESTATE  DEVELOPMENT SLU,  l'execució  de 
treballs de neteja en immoble al c/ de Roberto Roselló Gasch 14 (exp. 10675/2017).

 9 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
9.1.  BIGMAT LOGÍSTICA SA per  a  tancament  de parcel·la al  camí Llombai  23 E (exp. 
12119/2017).
9.2. Javier García Monsonís per a tancament al c/ Illa de Carallot 2 (exp. 12754/2017).
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 10 Concedir,  si  escau, llicència sol·licitada per Vicent  Verdegal  i  Cerezo per a legalització 
d'obres al c/ de la Puríssima 21 (exp. 7999/2017).

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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