
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 18 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 11 de febrer de 2016. 

 

2. Prorrogar, si escau, el contracte del servei de:

2.1. envíos postals de l'Ajuntament de Borriana (exp. 90/2015).

2.2. transporte de viatgers dins del terme municipal de Borriana (exp. 1090/2016).

 

3. Adjudicar, si escau, la contractació del subministrament de quatre vehicles per al servei de via  

pública, en règim de lloguer (exp. 10118/2015). 

 

4. Desestimar,  si  escau,  les  sol·licituds  formulades  per  Francisco  Egea  Polo  en  relació  a 

edificació existent al polígon 23 parcel·la 241 (exp. 2048/2016).

5. Imposar, si escau, a Roberto Dembilio Vives i Verónica Bort Muñiz, segona multa coercitiva per  

incompliment d'orde de restabliment de legalitat urbanística infringida a la parcel·la 154 polígon 25 

(exp. 3547/2015).

 

6. Concedir, si escau, una prorroga de llicència d'obres sol·licitada per:

6.1. José Carlos Vergara Monsonis al c/ Madrid 35 (exp. 695/2016).

6.2. José Antonio García Cano al c/ Brusel·les (exp. 13511/2015).

7. Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 13880/2015 i 

13882/2015.

 
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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