
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 7 de juliol 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 30 de juny de 2016.

 2 Requerir,  si  escau,  la  documentació  prèvia  a  l'adjudicació  del  servei  integral 
d'arreplega, trasllat, allotjament i custòdia d'animals de companyia (exp. 4449/2016).

 3 Denegar, si escau, a IMUSIC FESTIVAL SL l'autorització per a la celebració del Festival 
Arenal Sound 2016.

 4 Ordenar, si escau, a Pavimentos Roco SL, el cessament immediat d'exercici d'activitat 
al camí Fondo 17, en compliment de sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana (exp. 7573/2016).

 5 Concedir, si escau, llicència ambiental a Corte Bazahar SL, per a instal·lació d'activitat 
a l'avinguda del Cardenal Vicent Enrique Tarancón 26 (exp. 78/2016).

 6 Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Castelló, per la qual s'estima el recurs interposat per Julio Catedra Sánchez i altra en 
P.A. 000387/2015 (exp. 11488/2015).

 7 Executar subsidiària, si escau, a càrrec de URBANIZADORA COSTA NORTE SL, els 
treballs necessaris per a restablir  les condicions de seguretat,  salubritat  i  ornament 
públic al c/ de les Illes Balears 40,42 i 44 (exp. 5735/2015).

 8 Arxivar, si escau, expedient de restabliment de legalitat urbanística infringida incoat a 
Julio Cátedra Sánchez i Francisca López Núñez per obres sense llicència executades a 
la parcel·la 162 del polígon 27 (exp. 7427/2015).

 9 Estimar parcialment,  si  escau,  al·legacions formulades per Vicente Boix Guerola en 
expedient  de  restabliment  de  legalitat  urbanística  per  obres  sense  llicència  a  la 
parcel·la 167 polígon 7 (exp. 11130/2015).
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 10 Desestimar,  si  escau,  recurs  de  reposició  interposat  per  Mª  Dolores  Fortea  Marzá 
contra acord d'ordenació de demolició de l'edificació existent al c/ de l'ermita de Juan 
Granell 26 (exp. 1182/2015).

 11 Ampliar, si escau, termini de demolició d'obres executades sense llicència per Maria 
Dolores Usó Vilar al c/ de Migjorn 6 (exp. 12769/2015). 

 12 Autoritzar, si escau, el projecte d'execució i inici d'obres al c/ Paris 24 presentat per 
Francisco Olvera Antequera i Sonia Elorriaga Antonio (exp. 13348/2015) .

 13 Concedir, si escau, a MAXIFACT SL, llicència de parcel·lació per a segregació al camí 
Fondo 43 (exp. 8656/2016).

 14 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per GAS NATURAL CEGAS SA per a 
rasa al c/ Mare de Déu del Rocío 16 (exp. 8280/2015).

 15 Donar compte de les declaracions responsables d'execuió de les obres: 8741/2016, 
8805/2016, 8813/2016, 8814/2016, 8859/2016 i 8866/2016.

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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