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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 22 de març de 2018

Hora: 8.15 hores (exp. 3530/2018)

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 març de 2018.

 2 Donar compte de la sentència núm. 89/2018 dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Castelló, la qual  desestima el  recurs contenciós administratiu interposat  per 
Miguel Vicente Francisco Avivar i altres en P.O. 616/2016 (PAI UE A-11) (exp. 84/2017).

 3 Donar  compte de  la  sentència  núm. 17/2018 dictada pel  Jutjat  de  Primera  Instància i  
Instrucció núm. 3 de Vila-real, la qual condemna a Alberto Huguet García autor de delicte 
lleu de furt en juí de faltes núm. 569/2017 (exp. 15679/2017).

 4 Ordenar,  si  escau,  a  TRANSPORTES CRISTIAN TRUFAN SL,  el  cessament  immediat 
d'activitat situada al recinte d'escorxador mancomunat situat a la CV-185 (exp. 1704/2018).

 5 Donar compte de la sentència núm. 82/2018 dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Castelló en P.A. 309/2017, la qual desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per Domingo Lleó Nicolás contra acord de demolició d'obres (exp. 13513/2017).

 6 Ratificar, si escau, acord adoptat d'inadmissió per improcedent d'escrit presentat per Juan 
Vicente  Moros  Planelles  relatiu  a  obres  d’ampliació  vivenda  al  c/  de  l’Alguer  7  (exp.  
9552/2017).

 7 Desestimar,  si  escau,  recurs de reposició interposat  per  Carmen de los Santos de las 
Flores  contra  l'acord  de  demolició  d’obres  executades  sense  llicència  a  l’avinguda de 
Jaime Chicharro (exp. 16070/2016).

 8 Incoar,  si  escau,  a  BIGMAT  LOGÍSTICA  SA,  expedient  de  restauració  de  legalitat 
urbanística  per  execució  d'obres  sense  llicència  al  c/  camí  de  Llombai  23  (extp. 
3495/2018).

 9 Ordenar,  si  escau,  l'execució  de  treballs  per  a  restablir  les  condicions  de  seguretat  i 
salubritat, a VILEDOM SL en immoble al c/ de Suera 25 (exp.14309/2017).

 10 Concedir, si escau, a Francisco Tejedo Burdeus, llicència de parcel·lació per a segregació 
de finca (exp. 2957/2018).
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 11 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
11.1.  Trinidad Hernández González  i  Pascual  Narro  Hernández per  a  derrocament  de  

vivenda al c/ de Santa Elvira 34 (exp. 1465/2018).
11.2. Trinidad Hernández González i Pascual Narro Hernández per a construcció vivenda al 

c/ de Santa Elvira 34 (exp. 1463/2018).
12. Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  les  obres:  

14554/2017, 3462/2017 i 3463/2017.

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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