
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 22 de febrer de 2018

Hora: 8.15 hores

(exp. 2280/2018)

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 15 de febrer de 2018.

 2 Declarar,  si  escau, al funcionari  José Luis Monfort  Durán, en situació administrativa de 
jubilació (exp. 9005/2017).

 3 Prorrogar, si escau, el contracte del servei:
3.1. d'enviament postals de l'Ajuntament de Borriana (exp. 11716/2016).
3.2. de manteniment de la senyalització viària al municipi de Borriana (exp. 373/2015).

 4 Aprovar,  si  escau,  expedient  i  plecs en contractació servei  de consultoria i  assistència 
tècnica per a la gestió del desenrotllament urbà sostenible integrada Borriana 2014- 2020 
cofinançat amb fons FEDER (expte. 1266/2018). 

 5 Donar compte de la sentència núm. 55/2018 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Castelló, la qual estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat 
per Manufactura Industrial Azulejera SL en P.O. 229/2017 (exp. 9173/2017).

 6 Ordenar, si escau, a José Rubert García, el cessament immediat d'activitat al polígon 30 
parcel·la 95 per no tindre instrument d'intervenció ambiental (exp. 12948/2017).

 7 Ordenar, si escau, a TECNODIRECCION SL, l'execució de treballs de neteja al c/ d’Europa 
10,  per  a  restablir  les  condicions  de  seguretat,  salubritat  i  ornament  públic  (exp.  
4869/2017).

 8 Proposar, si  escau, com a mesura de restauració de legalitat urbanística vulnerada per 
Pascual J. Moles Cantos i una altra, la demolició de tancament executat a la parcel·la 137 
polígon 34 (exp. 6693/2017).

 9 Incoar, si escau, a Mircea i Aurica Camelia Chirtes, expedient de restauració de la legalitat  
urbanística infringida per execució d'obres sense llicència a la parcel·la 149 polígon 51 
(exp. 15595/2017). 

 10 Incoar, si escau, expedient de declaració de ruïna d'immoble a la partida Vinarragrell 58 i  
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ordenar la seua demolició (exp. 14343/2017).

 11 Concedir, si escau, a GAS NATURAL CEGAS SA, prorroga en inici  d'obres en llicència 
concedida: 

11.1. a l'avinguda del Cardenal Vicent Enrique i Tarancón 26 (exp. 4215/2017). 
11.2. al c/ del Maestrat 21 (exp. 4926/2017).
11.3. al c/ del Mestre Vicent Asensio 3 (exp. 7853/2017).
11.4. al c/ del Mestre Rodrigo 16  - c/ de Cullera (exp. 9754/2017).
11.5. a l’avinguda d’en Jaume I 26 (exp. 9634/2016).

 12 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 12214/2017, 
1451/2018, 1963/2018, 2007/2017, 2101/2018 i 2120/2018.

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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