
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 5 de maig 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 d'abril de 2016. 

 2 Donar compte de la sentència núm. 176/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de 
Castelló per la que es desestima el recurs ocntencioso administratiu interposat per la 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras.

 3 Declarar desert la contractació de la gestió de l'escola infantil municipal "Príncep Felip" 
i obrir un procediment negociat sense publicitat (exp. 2866/2016).

 4 Autoritzar, si escau, la devolució de la garantia depositada per Ambulancias CSA SL en 
la prestació del servei d'ambulàncies per a esdeveniments taurins, socials, culturals i 
esportius (exp. 12926/2015).

 5 Aprovar,  si  escau, l'expedient i  plecs de contractació del  subministrament d'energia 
elèctrica i gas natural a immobles i instal·lacions municipals (exp. 10124/215).

 6 Incoar, si escau, expedient per a la restauració de la legalitat urbanística infringida per 
l'execució d'obres sense llicència a:
6.1. FOLFER SL a la parcel·la 212 polígon 47 (exp. 5076/2016).
6.2. Consolación Vernia Martínez al c/ l’Escorredor (exp. 5854/2016).

 7 Ordenar, si escau, a Silvia Roca Monfort, la neteja i tancament de parcel·la al camí 
Racholí 206 i polígon 25 parcel·la 53 (exp. 3818/2015).

 8 Concedir,  si  escau,  a  l'INSTITUT  MÈDIC  AUDITIU  SL  termini  per  a  aportar 
documentació tècnica d'adequació de les obres executades a la normativa urbanística 
aplicable al c/ de la Tanda 4 (exp. 4010/2016).

 9 Rectificar,  si  escau,  la  referència  cadastral  de  la  llicència  d'obres  concedida  a 
Francisco Manuel Olvera Antequera i  Sonia Elorriaga Antonio al  c/  Paris 24D (exp. 
13348/2015).  
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 10 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
10.1.  Congregación de las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada per 

a instal·lació d'ascensor al c/ la Carrera 41 (exp. 13315/2015).
10.2. Francisco José Mondaray Pérez per a legalització d'obres d'adequació de local a 

l'avinguda de Jaime Chicharro 7 cantó c/ del Maestrat 36 (exp. 12690/2015).

 11 Donar compte de les declaracions responsables d’execució de les obres:  3209/2016, 
4857/2016, 4860/2016, 4879/2016, 5168/2016 i 5356/2016.

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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