
 
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 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 22 de desembre de 2016.

 2 Autoritzar,  si  escau,  a  CASVA SEGURIDAD  SL,  devolució  fiança  depositada  en 
contracte subministrament i instal·lació diversos sistemes seguretat en dependències 
municipals (exp. 15573/2016).

 3 Inici de tràmits, si escau, d’adjudicació contracte reparació paviment avinguda de Nules 
i tram camí Marjalet, i aprovació de plecs (exp. 13361/2016).

 4 Incoar, si escau, expedient de restabliment de legalitat urbanística vulnerada per obres 
sense llicència a:
4.1.  Manuel  Vicente  i  M.  Seida  Alcocer  Cantavella  al  polígon  2  parcel·la  114  Ull  

Forques (exp. 12666/2016).
4.2.  ASOC K S MEDICAL al camí Santa Pau (exp. 13707/2016).
4.3. Carmen de los Santos de las Flores a l’avinguda de Jaime Chicharro 46 (exp.  

16070/2016).

 5 Declarar,  si  escau,  restaurada  la  legalitat  urbanística  infringida  per  Carlos  Capella 
Moreno  i  Vanesa  Cuesta  Picazo  a  les  parcel·les  248  i  251  del  polígon  27  (exp. 
16108/2016). 

 6 Imposar, si  escau, a Juan Burguete Monfort  i  Carmen Gil  Bort, multa coercitiva per 
incompliment d'orde demolició obres a la parcel·la 345 polígon 22 travessia camí de les 
Tancades (exp. 21/2015). 

 7 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per MERCADONA SA al camí d’Onda - 
c/ de la Indústria – c/ Zorrilla (exp. 14859/2016).
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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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