
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: divendres 5 de gener de 2018

Hora: 10.30 hores

(exp. 15902/2017)

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 28 de desembre de 2017. 

 2 Donar compte del decret núm. 96/2017 dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat  Valenciana  que  declara  apartat  i  desistit  de  procurador  i  acabat  este 
procediment ordinari núm. 2/000133/2017 (exp. 7771/2017).

 3 Autoritzar,  si  escau,  la  devolució  de  fiança  depositada  en  servei  de  manteniment 
d'ascensors de col·legis públics i immobles municipals (exp. 2505/2015).

 4 Adjudicar, si escau, el servei d'acta digital en format vídeo per a la gestió de les actes 
plenàries (exp. 9471/2017).

 5 Desestimar, si escau, al·legacions formulades per INEKOL GESTION DE RESIDUOS 
SL, i ordenar l'execució de treballs de reparació de vorera a l’avinguda de l’Argila 18 
cantó c/ del Corall (exp. 7907/2017).

 6 Imposar, si escau, a Vicente Esteller Robres, sisena multa coercitiva per incompliment 
d'ordre de restabliment de legalitat urbanística infringida a la parcel·la 317 polígon 25 
(exp. 1656/2015).

 7 Incoar, si escau, a Jesús Marín García i una altra, expedient sancionador per infracció 
urbanística per obres sense llicència a la parcel·la 55 polígon 54 (exp. 14025/2017).

 8 Arxivar,  si  escau,  expedient  sancionador  per  infracció  urbanística  incoat  a  Virginia 
Soler Porcar per construcció de vivenda a les parcel·les 147 i 148 polígon 27 (exp. 
6993/2016).

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.
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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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