
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 19 de maig de 2016

Hora: 08.15 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 11 de maig de 2016. 

 2 Prorrogar, si escau, el contracte del servei de manteniment d'ascensors instal·lats als 
col·legis públics i altres dependències municipals (exp. 2505/2015).

 3 Donar  compte  de  la  sentència  núm.  99/16  dictada  pel  Jutjat  del  Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Castelló en el procediment abreviat 000412/2015 corresponent 
a  recurs  contenciós  administratiu  interposat  per  Luís  Sánchez  Gallego  (exp. 
13424/2015).

 4 Adoptar  acord  de  rectificació  imposició  multes  coercitives  en  compliment  de  la 
sentència  dictada  pel  Jutjat  del  Contenciós  Administratiu  núm.  2  de  Castelló  en 
procediment abreviat núm. 000412/2015 (exp. 48/2015).

 5 Declarar,  si  escau,  restaurada  la  legalitat  urbanística  per  obres  sense  llicència 
executades a l'avinguda del Transport 2 promogudes per Asesores Jurídicos Burriana 
SL (exp. 12678/2015).

 6 Ordenar, si escau, a Rosa María Monfort Franch, l'execució de treballs de neteja a 
l'avinguda Londes 12 de Novenes de Calatrava (exp. 11683/2015).

 7 Procedir, si escau, a l'arxiu de l'expedient d'orde d'execució de neteja incoat a Juan 
Carlos Borja Ochando a l'avinguda Unió Europea 36 de Novenes de Calatrava (exp. 
11688/2015).

 8 Concedir, si escau, llicència per a la legalització de les obres executades per:
8.1. Carmen Segarra Botella al camí d'Artana 11 (exp. 11447/2015).
8.2. Mª Ester Fonfría Ruíz De Gauna al c/ Sant Guillem 36 (exp. 4488/2015).

 9 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
9.1. María Luisa Rico Sánchez a l'avinguda Paris 24 A (exp. 3398/2016).
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9.2. Mercedes Regal Granero al lloc de venda 41 del mercat interior de Borriana (exp. 
3214/2016).

9.3. Carlos García Chillarón al c/ Major 3 (exp. 5880/2016).

 10 Donar compte de les declaracions responsables d’execució de les obres: 6189/2016, 
6193/2016, 6198/2016, 6200/2016 i 6202/2016.

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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