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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 1 de desembre 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 24 de novembre de 2016.

 2 Prorrogar,  si  escau,  el  contracte del  servei  de manteniment d'equips i  instal·lacions 
tèrmiques als edificis municipals (exp. 12184/2015).

 3 Incorporació, si escau, d'hores a la borsa per a treballs extraordinaris en el contracte de 
servei de neteja als col·legis públics, piscina municipal i altres dependències municipals 
(exp. 1252/2015).

 4 Autoritzar, si escau, la devolució de la garantia depositada per Carmen Solaz Rubert en 
la concessió administrativa del bar del Trinquet municipal (exp. 12595/2016).

 5 Autoritzar, si escau, el projecte d'execució i inici d'obres sol·licitat per:
5.1.  SINEC  SL per  a  construcció  de  vivenda  al  c/  de  la  Torre  del  Mar  7  (exp.  

11053/2015).
5.2. Fernando Ros Felis per a construcció de vivenda al c/ d'Alcúdia de Veo 15 (exp. 

9811/2016).

 6 Concedir,  si  escau,  a  Jean  Carlo  Chumpitazi  Olaza,  termini  per  a  presentació  de 
projecte de reforma integral d'immoble al c/ de Sant Xutxim 9 (exp. 12537/2015).

 7 Ordenar, si escau, a Manuel Macario Claramonte, la demolició de les obres executades 
sense llicència a la parcel·la 172 del polígon 33 (exp. 5809/2016).

 8 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
8.1. GAS NATURAL CEGAS SA, per a rasa a l'avinguda de Jaime Chicharro 83 (exp. 

11608/2016).
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8.2. Cristian Montserrat López i María del Mar García Claramonte al c/ Praga 4 cantó c/ 
la Valletta 1 (exp. 12585/2016).

8.3. Miguel Ángel Martínez Rodríguez al c/ de Sant Guillem 32 (exp. 14352/2016).
8.4.  FOLFER  SL  per  a  legalització  de  tanca  al  polígon  47  parcel·la  212  (exp.  

5136/2016).

 9   Declarar, si escau, restaurada la legalitat urbanística infringida per FOLFER SL per 
l'execució d'obres sense llicència al polígon 47 parcel·la 212 (exp. 5076/2016). 

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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