
 
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 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 14 de juliol de 2016.

 2 Declarar en situació administrativa d'excedència voluntària per cura de filla la Sra. 
Ana Armengol Fabregat,  amb efecte de 31 d'octubre fis al  31 de desembre de 
2016 (ext.9742/2016)

 3 Excloure del procediment a Ofimáquinas SL i classificar a la resta de les que s'han 
presentat a la contractació del servei d'impressió en diversos edificis municipals de 
Borriana, per mitjà de la modalitat de pagament per còpia (exp. 6643/2016)

 4 Classificar, si escau, les empreses presentades a l'expedient per a la contractació 
del  servei  de  manteniment  i  conservació  de  les  instal·lacions  semafòriques 
existents a la ciutat de Borriana (ext. 4671/2016)

 5 Prorrogar,  si  escau,  el  contracte  de  serveis  auxiliars,  en  l'àrea  de  cultura  de 
l'ajuntament de Borriana adjudicat a Buraudio SL fins el 18 de setembre de 2017 
(ext. 9467/2016)

 6 Adjudicar,  si  escau,  a  la  mercantil  Construcciones y  Reformas CAESCA SL el 
contracte menor d'obres de «condicionament d'itineraris accessibles en diversos 
trams de la xarxa viària» (exp. 7076/2016) 

 7 Adjudicar,  si  escau, a la  mercantil  Construcciones y Reformas CAESCA SL el 
contracte  menor  d'obres  de  «condicionament  de  voreres  en  diversos  trams 
deteriorats (camí d'Onda i altres)» (exp. 7077/2016)

 8 Aprovar,  si  escau,  la  memòria  d'execució  de  les  obres  «Substitució  de  la 
deshumidificadora de la piscina municipal coberta de Borriana» (exp. 8536/2016)

 9 Iniciar, si escau, la tramitació per tal d'adjudicar el contracte d'obres de «Renovació 
del paviment i implantació de carril bici i passeig per a vianants a la Carretera de 
Borriana al Port» (exp. 8311/2016)

 10 Ordenar, si escau, l'execució forçosa del cessament de l'activitat de «càrrega i 
descàrrega amb provisió de residus» (exp. 10185/2015)

 11 Incoar,  si  escau,  a  la  mercantil  IMUSIC  FESTIVAL  SL  expedient  per  a  la 
restauració de la legalitat urbanística, per la realització d'actes d'edificació sense 
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prèvia  llicència  en  el  recinte  de  concerts  en  la  Zona  Malvarrosa,  i  ordenar  la 
suspensió immediata dels mateixos (exp. 9749/2016)

 12 Denegar, si escau, a Ángel Malo Heredia, llicència d'obres de conformació de 
pas sobre l'acèquia El Rajolí (exp. 7748/2016)

 13 Declarar, si escau, la situació de ruïna del conjunt d'edificacions en Camí Fondo 
46,  propietat  de  la  mercantil  BOI  PEDROS  INVERSIONES  SL,  i  ordenar  al 
propietari que procedisca a la demolició de les mateixes (exp. 7010/2015)

 14 Ordenar, si escau, a Cristina Arnandis García la paralització immediata de les 
obres de construcció de vivenda unifamiliar aïllada en Avda. Jaume I,  31 (exp. 
106/2015)

 15 Ordenar,  si  escau,  a Sergio García  García,  la  paralització immediata  de les 
obres  de  construcció  de  vivenda  unifamiliar  adosada  al  c/Nicosia,  6  B  (exp. 
2984/2015)

 16 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:

 16.1 GAS  NATURAL  CEGAS,  SA per  a  rasa  al  c/Pintor  Sorolla,  26  (exp.  
4236/2016)

 16.2 GAS  NATURAL  CEGAS,  SA  per  a  rasa  al  c/Sant  Andreu,  15  (exp.  
7877/2016)

 16.3 GAS  NATURAL  CEGAS,  SA per  a  rasa  al  c/Pintor  Sorolla,  26  (exp.  
4236/2016)

 16.4 GAS NATURAL CEGAS, SA per a rasa al c/Federico García Moliner, 2 (exp. 
8628/2016)

 16.5 GAS  NATURAL  CEGAS,  SA per  a  rasa  a  l'avda.  Jaume  I,  26  (exp.  
9634/2016)

 16.6 Juan Conde Claramonte per a legalització de piscina i vallat al Camí La  
Cossa (exp. 9699/2016)

 17 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  l'obra 
9012/2016, 9126/2016, 9143/2016, 9157/2016, y 9181/2016

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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