
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 29 de setembre 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 22 de setembre de 2016. 

 2 Modificar, si escau, el contracte del servei de tractament terrestre contra mosquits al 
terme municipal (exp. 13081/2015).

 3 Adjudicar,  si  escau, contracte d'obres de substitució de la deshumidificadora de la 
piscina municipal coberta (exp. 8536/2016).

 4 Adoptar, si escau, la mesura de policia de clausurar local al c/ de Tarancon 2 baix, on 
CB  LA  PLACETA  exercix  activitat  al  no  disposar  de  llicència  d'obertura  (exp. 
2181/2016).

 5 Concedir, si escau, llicència ambiental a CONTEBUR SL per a la instal·lació d'activitat 
al c/ del Bronze 8 (exp. 698/2015).

 6 Declarar, si escau, restaurada la legalitat urbanística infringida per Constantin Caplea 
al c/ Mare de Déu de la Misericòrdia 59 i arxivar l'expedient 9176/2016.

 7 Ordenar,  si  escau,  a  Juan  Bautista  Moragrega  Mora  i  altres,  aportació  de 
documentació acreditativa d'intervencions i certificats tècnics d'actuacions realitzades 
a l'immoble del c/ d'Ausiàs March 69 (exp. 965/2015).

 8 Ordenar, si  escau, a SOMAR 90 URBANA SL, l'execució de treballs de neteja en 
parcel·la al c/ Madrid 4 (6388/2015).

 9 Concedir, si escau, a Luis Sánchez Gallego, termini perquè procedisca a la retirada 
de la solera existent al polígon 25 parcel·la 321 en sòl no urbanziable protegit (exp. 
48/2015).
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 10 Arxivar, si escau, expedient d'orde d'execució incoat a:
10.1. Juan José María Campos, per execució de treballs ordenats a l'immoble del c/ 

de Sant Teodor 16 (exp. 9378/2016).
10.2.  María de los Reyes i María Vicenta Monsonís Peirats, per execució de treballs 

ordenats a l'immoble del c/ la Carrera 22 (exp. 440/2015).

 11 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per Francisco Ventura Aguilella al c/ 
de  Pere Cornell 15 (exp. 11706/2016).

 12 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  d'execució  de  les  obres: 
10986/2016,  11082/2016,  11089/2016,  11100/2016,  11113/2016,  11114/2016  i 
11115/2016.

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 accidental
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