
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 2 de febrer de 2017

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 26 de gener de 2017. 

 2 Classificar, si escau, licitadors en contracte subministrament de cinc vehicles per a Policia 
Local, en règim de lloguer (exp. 13832/2016).

 3 Rectificar, si escau, l'error material de transcripció produït en acord adoptat per esta Junta, 
en data 29/12/2016 ,relatiu a imposició de multa a Juan Burguete Monfort y Carmen Gil  
Bort (exp. 21/2015).

 4 Donar compte de l’auto núm. 312/2016 dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 
2 de Castelló, en procediment abreviat 24/16, pel qual es té a Francisco Gómez Núñez y  
Vicenta  Claramonte  Rodríguez  por  desistits  del  contenciós  interposat  contra  acord 
d'imposició de multa coercitiva per incompliment ordre demolició (exp. 10530/2016).

 5 Imposar,  si  escau,  a  Francisco  Gómez Núñez y  Vicenta Claramonte Rodríguez,  quarta 
multa coercitiva per incompliment d’ordre de demolició de construcció a la parcel·la 421 
polígon 23 (exp. 2099/2015).

 6 Donar compte de les declaracions responsables per a l’execució de les obres: 16.148/2016, 
205/2017,  432/2017,  446/2017,  480/2017,  481/2017,  487/2017,  496/2017,  541/2017, 
544/2017, 616/2017, 617/2017, 644/2017, 648/2017, 675/2017, 741/2017 i 743/2017.

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.
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La secretària
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