
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 2 d’agost de 2018

Hora: 8.15 hores (exp. 6996/2018)

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 24 de juliol de 2018.

 2 Adjudicar,  si  escau,  el  servei  d’actuacions musicals  i  el  subministrament  en règim 
d’arrendament  de  material  complementari  per  actes  fallers  i  festes  patronals  en 
Borriana setembre 2018- març 2019 (exp. 5086/2018).

 3 Adjudicar, si escau, el servei d’actuacions musicals amb motiu de les festes patronals 
de Borriana de setembre 2018 i festivitat de Cap d’Any (exp. 7170/2018)

 4 Prorrogar, si escau, el contracte de servei de prevenció, tractament, control i radicació 
de legionelosis en dependències i instal·lacions de Borriana, adjudicat a Serviecología 
y Tratamiento de Aguas SL fins el 10 de setembre 2019 (exp. 358/2015)

 5 Donar  compte  de  la  sentència  núm.  320/2018  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu 
núm. 2 de Cstelló, la qual desestima  recurs interposat per Sra. Pilar Domingo Segarra 
contra  la  desestimació  presunta  de  petició  de  devolució  de  quotes  d’urbanització 
abonades  anticipadament  a  l’empresa  Urbanizadora  Golf  Sant  Gregori,  SA (exp. 
3562/2017)

 6 Donar compte de la sentència núm. 331/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
2 de Castelló, la qual estima el recurs interposat per l’empresa Viviendas Eriste, SL, 
contra desestimació presunta per part de l’Ajuntament de Borriana de pagament de 
quotes d’urbanització abonades anticipadament a l’empresa Urbanitzadora Golf Sant 
Gregori, SA (exp. 15552/2017)

 7 Autoritzar,  si  escau,  a  Sr.  Javier  Verdegal  Blasco  la  modificació  contemplada  en 
projecte bàsic modificat per a construcció de vivenda unifamiliar ubicada en c. Lisboa, 
3 (exp. 5570/2017)

 8 Concedir, si escau, licència de parcel·lació, a Sra. Ines Llombart Sanz per a prèvia 
agrupació de les parcel·les 1 i 34 de l’illa M5 del projecte de reparcel·lació de l’UE 1 
del Sector PRR-1 (SUR-T-1) (exp, 6846/2018)
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 9 Concedir, si escau, a Sra. Consuelo Planelles Calpe llicència per a legalització d’obres 
de reforma en polígon 14,  parcel·la 160 en sòl  urbanitzable d’especial  protecció – 
Zona de protecció d’infraestructures i dominis públics (exp. 8952/2018)

 10 Declarar, si escau, restaurada la legalitat urbanística infringida amb la legalització 
d’obres executades a parcel·la 160 del polígon 14 de Sòl no urbanitzable d’especial 
protecció – Zona de protecció d’infraestructures i dominis públics (exp. 4216/2018)

 11 Declarar, si escau, la innecessarietat de la llicència de parcel·lació sol·licitada per Sr.  
Miguel i Sra. María del Carmen Muñoz Blasco per tal de segregar antiga parcel·la nº 
75 del projecte de reparcel·lació UE A11, ubicada al c. Juan Lugo, 20 (exp. 8951/2018)

 12 Ordenar, si escau, a l’empresa Aguilar Urbana SL, la neteja immediata i tancament 
de la parcel·la ubicada a l’Avda. Vicente Cañada Blanch, 100 (exp. 2769/2018)

 13 Concedir, si escau, llicència d’obres sol·licitada per:
13.1.Sra. Eva Jurado Bermejo, per a rasa al c/ Almesies, 32 (exp. 8697/2018)
13.2.Piscicultura Marina Mediterranea SL (PISCIMAR), per a cobriment de zona de 

tràfec  de  peixos  de  larvari  en  planta  d’acuicultura  marina  en  polígon  11, 
parcel·les 167 i 168 en camí Echevarría (exp. 8213/2018)

 14 Donar  compte de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució de les  obres: 
7281/2018,  7421/2018,  8314/2018,  8371/2018,  8832/2018,  8838/2018,  8839/2018, 
8875/2018, 8916/2018, 8958/2018, 8960/2018, i 8961/2018 

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 secretaria
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