
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 12 d’abril de 2018

Hora: 8.15 hores (exp. 4425/2018)

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 5 d’abril de 2018.

 2 Donar  compte de  la  sentència  núm. 113/2018 dictada pel  Jutjat  del  Social  núm. 1 de 
Castelló, la qual estima parcialment la demanda interposada per Míriam Nogales Moreno 
en procediment núm. 553/2017 (exp. 14112/2017).

 3 Donar  compte  de  la  sentència  núm.  71/2018  dictada  pel  Jutjat  del  Social  núm.  3  de 
Castelló,  la  qual  estima  parcialment  la  demanda  interposada  per  Ana  Vicent  Gil  en 
procediment núm. 371/2017 (exp. 15188/2016).

 4 Autoritzar,  si  escau,  devolució  de  fiança  depositada  com  a  garantia  en  concessió 
administrativa explotació d'instal·lacions edifici polifuncional municipal de la Serratella (exp. 
1710/2015).

 5 Declarar  restablida,  si  escau,  legalitat  urbanística  infringida  i  desestimar  recurs  de 
reposició en expedient incoat a Domingo Lleó Nicolás per obres a la parcel·la 159 polígon 
22 (exp. 12356/2016).

 6 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
6.1. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ de Sant Xuxim 6 (exp. 9827/2017).
6.2. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a reparació de forjat sanitari i 
estructura vertical del gimnàs al CEIP JAUME I (exp. 4359/2018).

 7 Donar compte de les declaracions responsables per a l’execució de les obres: 4294/2018, 
4325/2018, 4327/2018, 4357/2018, 4364/2018 i 9545/2018.

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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