
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 21 de setembre de 2017

Hora: 8.15 hores

(exp. 11314/2017)

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 14 de setembre de 2017. 

 2 Classificar, si escau, proposicions i requerir documentació prèvia a l’adjudicació del  
contracte del subministrament de mobiliari urbà per a la millora d’accessibilitat a la  
Platja de l'Arenal (exp. 8234/2017).

 
 3 Adjudicar, si escau, el contracte menor d'obres “d'Intervenció i millora a les antigues 

escoles de Santa Bàrbara” a Construcciones y Reformas Caesca SL (exp. 8055/2017).

 4 Classificar, si escau, proposicions i requerir documentació prèvia a l'adjudicació del  
contracte d'obres de:
4.1.  millora  d'eficiència  energètica  a  les  instal·lacions  d'enllumenat  exterior  del  

recinte poliesportiu de Llombai (exp. 7108/2017).
4.2.  reparació  del  paviment  camins  rurals  i  accessos  (Pedrera  i  altres)  (exp.  

8608/2017).

 5 Donar  compte  de  la  sentència  núm.  235/2017  dictada  pel  Jutjat  del  Contenciós  
Administratiu núm. 2 de Castelló en el recurs contenciós administratiu del procediment 
ordinari 000472/2017 (exp. 785/2017).

 6 Rectificar  d'ofici,  si  escau,  errors  materials  detectats  al  plec  de  clàusules  
administratives i a l’anunci de licitació del contracte d'obres de reforma interior per a la 
construcció d'un mòdul de despatxos a l'antic recinte esportiu municipal de la Bosca 
(exp. 6666/217).

 7 Arxivar,  si  escau,  expedient  sancionador per infracció urbanística incoat  a Vicente  
Esteller Robres per obres executades sense llicència a la parcel·la 317 polígon 25  
(exp. 1187/2017).
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 8 Concedir, si escau, a Telefónica de España SAU, llicència d'obres per a rasa al c/  
Dublín per a dotar d'infraestructura de comunicacions al  CEIP Cardenal  Tarancón  
(exp.  10626/2017).

 9 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  les  obres:  
11108/2017, 11114/2017, 11120/2017 i 11264/2017.

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 accidental
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