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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 18 de gener de 2018

Hora: 8.15 hores

(exp. 561/2018)

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 de gener de 2018. 

 2 Aprovar, si escau, l'expedient i plecs en contractació servei de manteniment de xarxa i 
equips de radiocomunicació del cos de Policia Local de Borriana (exp. 11683/2017).

 3 Prorrogar, si escau, el contracte del subministrament d'aigua embotellada, instal·lació i 
manteniment de fonts a les dependències municipals (exp. 391/2016).

 4 Donar  compte  de  la  sentència  núm.  3/2018  dictada  pel  Jutjat  del  Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Castelló, la qual desestima el recurs contenciós interposat per 
Luís  Parra  Fuentes  i  una  altra,  en  procediment  abreviat  núm.  275/2017  (exp. 
9427/2017).

 5 Autoritzar, si escau, a comunitat propietaris Rafael Martí Viciana 1, la modificació de 
projecte de reparació de fatxada per adaptació a patologies detectades en informe 
d’avaluació d’edifici (exp. 1098/2017).

 6 Ordenar, si escau, a José Ignacio i Enrique Francisco Blasco, l'execució de treballs 
necessaris per a mantindre en degudes condicions de seguretat pública l'immoble al c/ 
del Pintor Sorolla 31 (exp. 10012/2017).

 7 Declarar restaurada,  si  escau,  la  legalitat  urbanística infringida per Manuel  Alamán 
Gual amb l'execució d'obres sense llicència a la parcel·la 176 polígon 15, i  arxivar 
expedient (exp. 8437/2017).

 8 Arxivar,  si  escau,  per  compliment,  l'expedient  de  declaració  de  ruïna  del  conjunt 
d'edificacions (antigues instal·lacions d'alundum) a la parcel·la camí Fondo 46 (exp. 
7010/2015).

 9 Concedir, si escau, a Ignacio Martínez Giménez, llicència per a legalització d'obres de 
tancament al polígon 46 parcel·la 325 (exp. 14082/2017).
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 10 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
10.1. José Luis Redón Panís per a construcció de piscina al c/ de Joan Reus 18 (exp. 

15192/2017).
10.2. PROMOBUR SL per a construcció de vivenda al c/ de Brussel·les 15 cantó c/ de 

Dublín (exp. 15208/2017).

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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