
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 25 de maig 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 18 de maig de 2017.

 2 Aprovar, si escau, expedient i plecs per a la contractació del servei de manteniment de 
diversos  ascensors  instal·lats  als  col·legis  públics  i  immobles  municipals  (exp. 
3656/2017).

 
 3 Prorrogar, si  escau, contracte servei de neteja de col·legis públics, piscina coberta i 

dependències municipals (exp. 1252/2015).

 4 Donar compte de la sentència núm. 162 dictada pel  Jutjat  Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Castelló,  la qual estima el  recurs contenciós administratiu interposat  per 
José Roger Dols i una altra en procediment abreviat 578/2016 (exp. 85/2017).

 5 Declarar restablida, si escau, la legalitat urbanística infringida per Xavier Llidó Gil amb 
l'execució d'obres a la plaça el Pla 11 (exp. 14046/2016).

 6 Imposar,  si  escau,  a  Victoria  de  Agustín  Serrano  i  hereus  de  Florencia  Mazcua 
González, quarta multa coercitiva per incompliment d'ordre de demolició d'obres (exp. 
3174/2016).

 7 Inadmetre, si escau, recurs de reposició interposat per Roberto Pérez Ortells i altres 
contra acord de desestimar recurs reposició per imposició de quarta multa coercitiva 
(exp. 3778/2015).

 8 Autoritzar,  si  escau,  la  modificació  de  projecte  d'obra,  presentada  per  Estefanía 
Granados García, en vivenda a l'avinguda de Paris 24 parcel·la F (exp. 6273/2015).
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 9 Concedir,  si  escau,  llicència  d'obres  sol·licitada  per  Sonia  Ponce  López  i  Roberto 
Codina Almela per a construcció de vivenda al c/ de Madrid 33 (exp. 5236/2017).

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
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