
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 17 de març de 2016

Hora: 10.45 hores

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 10 de març de 2016. 

 

2. Adjudicar, si escau, el contracte del subministrament de mobiliari urbà per a parcs públics de 

Borriana (exp. 10570/2015).

 

3. Aprovar, si escau l'expedient i els plecs de contractació de la gestió del servei d'Escola Infantil 

Municipal Príncep Felip de Borriana ( exp. 2866/2016).  

 

4. Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló,  

per  la  qual  es  desestima demanda interposada  per  Roberto  Pérez  Ortells  i  altres  en  P.A. 

000288/2015.

5. Sol·licitar,  si  escau,  autorització  judicial  per  a  entrada  en  immoble  propietat  de 

CONSTRUCCIONES  CHAMARTÍN  SL,  a  fi  de  procedir  a  execució  subsidiària  (exp. 

11200/2015).

 

6. Imposar,  si  escau, a Magdaleno Ruiz  Rodríguez,  segona multa coercitiva per  incompliment 

d'orde de restabliment  de legalitat  urbanística vulnerada al  polígon 25 parcel·la 142 Senda 

l'Ullal (exp. 11639/2015). 

7. Procedir, si escau, a l'arxiu de l'expedient d'orde d'execució incoat a:

7.1.  CRITERIA CAIXAHOLDING SAU al c/ L'Alguer 10 (exp. 8703/2015).

7.2.  José Vicente, Pilar i Mª Reyes Gil Guinot al c/ Malvarrosa 64 (exp. 8741/2015).

 

8. Ordenar, si escau, perquè procedisca als treballs de neteja i altres a:

8.1.  CRITERIA CAIXAHOLDING SAU al c/ de l'Esperança 55 (exp. 6622/2015).

8.2.  VILEDOM SL al c/ Sueras 41 (exp.9499/2015).
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9. Denegar, si  escau, sol·licitud per  a la legalització d'obres executades i  incoar expedient  de 

restauració  de legalitat  urbanística  vulnerada  per  INSTITUTO MÉDICO AUDITIVO al  c/  La 

Tanda 4 (exp. 12786/2015).

 

  
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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