
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 4 de febrer 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 28 de gener de 2016.

2. Prorrogar,  si  escau,  el  contracte  del  servei  d'execució  de  programes  esportius  municipals, 

servici de vigilància, control, socorrisme i primera assistència d'urgència a la piscina municipal i  

el servici d'obertura, informació, vigilància, control i tancament d'instal·lacions esportives (exp. 

2437/2015).

 

3. Aprovar, si escau, l'expedient i els plecs en la contractació del:

3.1. servei  d'execució  de  programes  esportius  municipals,  servici  de  vigilància,  control,  

socorrisme i primera assistència d'urgència a la piscina municipal i el servici d'obertura, 

informació, vigilància, control i tancament d'instal·lacions esportives (exp. 2441/2015).

3.2. servei de prevenció de riscos laborals de l'ayuntament de Borriana (exp. 11615/2015).

4. Adoptar, si escau, la mesura de policia consistent a clausurar el local al c/ Maestrat, 36, per no  

disposar de llicència per a exercir l'activitat de “bar-cafeteria" (exp. 10628/2015). 

 

5. Declarar  restaurada,  si  escau,  la  legalitat  urbanística  infringida  per  Jorge  Rubert  Miró  per 

l'execució d'obres al camí de la Serratella 26 (exp. 4529/2015).  

 

6. Executar  subsidiàriament,  si  escau,  a  càrrec  de  CONSTRUCCIONS  CHAMARTÍN  SL,  els 

treballs necessaris per al restabliment de les degudes condicions de l'immoble al c/ Mossen 

Vicente Musoles i Fra Terencio Huguet (exp. 11200/2015).

 

7. Incoar, si escau, expedient de declaració de ruïna de l'edifici del camí Fondo 46 propietat de 

BOI PEDROS INVERSIONES SL (exp. 7010/2015).
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8. Concedir, si escau, una prorroga de llicència d'obres sol·licitada per GESTIÓN DE CENTROS 

CATÓLICOS DE ENSEÑANZA per a finalització d'obres al  passeig de Sant Joan Bosco 21 

(exp. 903/2016). 

 

9. Acceptar, si escau, el desistiment presentat per EDIMED CONTRATAS Y PROMOCIONES SL 

en concessió de llicència d'obres al c/ Jardí 36 (exp. 176/2016). 

 

10. Concedir,  si  escau,  llicència  d'obres  sol·licitada  per  Francisco  Ventura  Aguilella  per  a 

derrocament de vivenda al c/ Pere Cornell 15 (exp. 12706/2015).

 

11. Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 8489/2015 i 

13702/2015).

 

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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