
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 26 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  els  esborranys  de  l'acta  de  les  sessions  extraordinària  urgent  i  ordinària 
celebrades  per  la  Junta  de  Govern  Local  els  dies  16  i  19  de  maig  de  2016, 
respectivament.

 2 Declarar, si escau, en situació administrativa de jubilació a: 
2.1.  Miguel A. Ferris Ortega (lloc núm. 193 de la RPT) (exp. 4686/2016).
2.2.  Bautista Sanz Blasco (lloc núm. 164 de la RPT) (exp. 6976/2016).

 3 Adjudicar,  si  escau,  el  contracte  del  servei  d'execució  de  programes  esportius 
municipals, servei de vigilància, control, socorrisme i primera assistència d'urgència en 
piscina i servici d'obertura, informació, vigilància, control  i  tancament d'instal·lacions 
esportives (exp. 2441/2015).

 4 Donar compte de la sentència núm. 118 dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Castelló, per la qual s'estima el recurs contenciós administratiu interposat 
per María Teresa Rovira Zaragoza (exp. 12851/2015).

 5 Ordenar, si escau, a M.ª Dolores Usó Vilar la demolició de les obres realitzades sense 
llicència al c/ del Migjorn 6  (exp.12769/2015).

 6 Incoar, si escau, expedient sancionador a Mª Dolores Usó Vilar per presumpta infracció 
urbanística per execució d'obres sense llicència al c/ del Migjorn 6 (exp. 6947/2016).

 7 Aprovar,  si  escau, la modificació del  projecte bàsic i  d'execució d'obres al  c/  de la 
Malvarossa 7 sol·licitat per Joaquín Monfort Almela (exp. 6812/2016).

 8 Concedir, si escau, a María Pilar Crespo Julve, licencia de parcelación para segregar 
parcela al camí Fondo cantó c/ d'Isaac Albéniz (exp. 6479/2016).

 9 Concedir, si escau, a José A. Arias Centelles, llicència per a la legalització de tanca 
executada a la parcel·la 93 polígon 3 al camí Carnissers (exp. 5144/2016).
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 10 Concedir, si escau, llicència d'intervenció per a obres al c/ de Sant Agustí 9 inclòs en el 
catàleg de béns i espais protegits amb nivell de protecció ambiental (exp. 6771/2016).

 11 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per Jorge Vicent Garrigos al c/ de la 
Marina 4 (exp. 6524/2015).

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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