
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 27 d'octubre 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 20 d'octubre de 2016.

 2 Adjudicar, si escau, el contracte de migració de l'aplicatiu de gestió del padró municipal 
d'habitants (expte. 12244/2016).

 3 Requerir,  si  escau,  documentació  prèvia  a  l'adjudicació  del  contracte  de 
subministrament i muntatge de mobiliari  urbà al parc públic plaça Santa Berta (exp. 
9646/2016).

 4 Donar compte de la sentència núm. 2252/2016 dictada pel Tribunal Suprem en recurs 
de cassació núm. 445/2015 interposat per este Ajuntament (exp. 539/2016). 

 5 Emplaçar a interessats, si  escau, en execució forçosa de neteja d'immoble al c/  de 
Sueras 41 (exp. 6859/2016).

 6 Incoar, si escau, a Sergio Edo Triares, expedient de restabliment de legalitat urbanística 
infringida  i  ordenar  la  suspensió  immediata  d'execució  d'obres sense llicència  al  c/ 
Serratella 131 (exp. 13480/2016). 

 7 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
7.1.  GAS  NATURAL CEGAS  SA per  a  rasa  al  c/  de  la  Malvarrosa  100  (exp.  

9511/2015).
7.2.   GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ de Sant Vicent 16 (exp. 7832/2015).

 8 Concedir,  si  escau, a INSTITUTO MÉDICO AUDITIVO SL, llicència municipal  per a 
legalització d'obres al c/ de la Tanda 4 (exp. 12786/2015).
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 9 Declarar  restaurada,  si  escau,  la  legalitat  urbanística  infringida  per  el  INSTITUTO 
MÉDICO AUDITIVO SL per concessió de llicència per a execució d'obres al c/ de la 
Tanda 4  (expte. 4010/2016).

 10 Acceptar, si escau, la renúncia presentada per GRAUCONS SC i deixar sense efecte 
llicència concedida per a execució d'obres al c/ de Benicarló 6 (exp. 12830/2016).

 11 Donar compte de les declaracions responsables d'execució de les obres: 12813/2016, 
12815/2016, 13254/2016 i 13470/2016.

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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