
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 9 de febrer de 2017

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 2 de febrer de 2017.

 2 Aprovar,  si  escau,  expedient  i  plecs  del  servei  de  manteniment  d'instal·lacions 
tèrmiques en edificis municipals (exp. 9733/2016).

 3 Prorrogar, si escau, el contracte del servei de:
3.1. transport de viatgers dins del terme municipal (exp. 1090/2016).
3.2. transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i acceptar el canvi de nom 

(exp. 1088/2016).

 4 Donar compte de la sentència 14/17 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Castelló, la qual estima parcialment el recurs contenciós-administratiu interposat per 
Urbanovenes  SL  contra  desestimació  presumpta  d'orde  liquidació  i  pagament  - 
procediment ordinari 460/2015 (exp. 398/2016).

 5 Concedir,  si  escau,  a  Javier  Sebastián  Miravet,  termini  d'audiència  per  obres 
executades sense  ajustar-se  a  llicència  a  l’avinguda  de  Jaime Chicharro  s/n  (exp. 
341/2015).

 6 Autoritzar, si escau, a José Manuel Juan Piquer, l'execució de les obres de piscina al c/ 
Magallanes 4 (exp. 15743/2016).

 7 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
7.1. Juan Arnau Ferrandis per a construcció de vivenda al c/ Roma 29 (exp. 238/2017).
7.2. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a tanca al camí Llombai 

21 (exp. 6967/2015).

 8 Concedir, si escau, a Silvia Capdevila Chabrera, prorroga per a finalització i interrupció 
en execució d'obres al c/ de l’Alcalde Vicente Moliner 9 (exp. 10686/2016).
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 9 Donar compte de les declaracions responsables per a l’execució de les obres:  
16288/2016, 947/2017, 949/2017, 953/2017, 954/2017, 1079/2017, 1091/2017, 
1093/2017, 1095/2017, 1136/2017, 1146/2017, 1168/2017 i 1273/2017.

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

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es  


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Magnífic Ajuntament de Borriana
	2017-02-07T08:04:03+0100
	Borriana
	ILUMINADA MARIA BLAY FORNAS - DNI 38488195H
	ho accepto




