
 
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 d'abril 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 14 d'abril de 2016. 

 2 Classificar,  si  escau,  les  proposicions  presentades  en  la  contractació  del  servei 
d'execució de programes esportius municipals, servei de vigilància, control, socorrisme 
i primera assistència d'urgència a la piscina i servei d'apertura, informació, vigilància, 
control  i  tancament  d'instal·lacions  esportives,  pavellons  poliesportius  municipals  i 
complex de Llombai (exp. 2441/2015).

 3 Prorrogar, si escau, el contracte del servei de:
3.1. salvament i socorrisme en platges de Borriana (exp. 3842/2016).
3.2. manteniment d'instal·lacions contra incendis de l'Ajuntament (exp. 4450/2016).
 

 4 Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana per  la  qual  es desestima el  recurs  d'apel·lació  597/2015  interposat  per 
Maria Carmen Tellols López i altres contra sentència dictada en incident d'execució 
191/05. 

 5 Ordenar, si escau, l'execució forçosa de treballs al c/ San Roberto 3, i imposar  primera 
multa  coercitiva  a  Victoria  de  Agustín  Serrano  i  a  hereus  de  Florencia  Mezcua 
González (expte. 3174/2016).

 6 Ordenar, si escau, a LA SENIA SL l'execució de treballs de neteja a l'immoble «Molí de 
l’Hospital» a la partida Hortolans 22 (exp. 11199/2015).

 7 Imposar,  si  escau,  a Manuel  Goterris Almela  i  María  Mercedes Beltrán Burdeus la 
segona multa coercitiva per a l'execució forçosa de l'orde de demolició d’obra il·legal 
executada al polígon 27 parcel·la 263 (exp. 13025/2015).

 8 Imposar,  si  escau,  a  Francisco  Gómez  Núñez  i  Vicenta  Claramonte  Rodríguez  la 
quarta  multa  coercitiva  per  a  executar  subsidiàriament  l'orde  de  demolició  d'obres 
realitzades sense llicència al polígon 23 parcel·la 421 (exp. 2099/2015).
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 9 Proposar, si escau, la demolició d'obres executades sense llicència al camí Llombai 
promogudes per Francisca V. Sau Salazar, com a mesura de restauració de legalitat 
urbanística infringida (exp. 13557/2015).

 10 Declarar, si escau, la situació legal de ruïna del conjunt d'edificacions al camí Fondo 
46, i ordenar a BOI PEDROS INVERSIONES SL la demolició prèvia presentació del 
projecte de derrocament (exp. 7010/2015).

 11 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per Juan Emilio Gumbau González en 
camí de la Pedrera 42 (exp. 4326/2016).

 12 Donar compte de les declaracions responsables d'execució de les obres:  1946/2016, 
4169/2016,  4173/2016,   4175/2016,  4187/2016,  4203/2016,  4205/2016,  4207/2016, 
4219/2016, 4392/2016, 4396/2016, 4405/2016, 4720/2016 i 4865/2016.

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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