
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 9 de juny 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 2 de juny de 2016.

 2 Autoritzar,  si  escau,  a Ferroser  Servicios Auxiliares SA, la  devolució  de la  garantia 
depositada en la prestació del servei de neteja de col·legis públics, piscina municipal i 
altres dependències municipals (exp. 149/2015).

 3 Aprovar,  si  escau,  l'expedient  i  plecs  del  contracte  del  servei  de  manteniment  i 
conservació d'instal·lacions semafòriques (exp. 4671/2016).

 4 Aprovar, si escau, la memòria per a l'execució de les obres de:
4.1.  condicionament  d'itineraris  accessibles  a  diversos  trams  de  la  xarxa  viària  

municipal (exp. 7076/2016).
4.2.  reparació  i  condicionament  de  voreres  en  diversos  trams deteriorats  al  camí  

d'Onda i altres (exp. 7077/2016).

 5 Aprovar, si escau, el projecte de:
5.1.  reparació del paviment del camí de la Coixa (tram d'accés al nucli de població  

dels poblats marítims-Serratella) (exp. 7486/2016).
5.2.  prolongació de tram de vorera des de les antigues escoles de Santa Bàrbara  

(millora  d'accés  a  vianants  al  nucli  de  població  de  Santa  Bàrbara)  (exp.  
7487/2016).

 6 Emplaçar  i  fixar,  si  escau,  data  per  a  execució  subsidiària  de  treballs  de  neteja  i 
tancament  en  ordre  d'execució  incoat  a  Construcciones  Chamartín  SL  (exp. 
11200/2015).  

 7 Ordenar, si escau, a Juan Llorens Fuster i altres, la revisió i consolidació dels elements 
de l'immoble al c/ de Tarancon 2 (exp. 8961/2016).

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es  



 
Magnífic Ajuntament de Borriana

 8 Incoar,  si  escau,  a  Carlos  Peris  Lozano,  expedient  de  restauració  de  legalitat 
urbanística infringida per realització d'obres sense llicència al passeig de Sant Joan 
Bosco 8 (exp. 7653/2016).

 9 Declarar  restaurada,  si  escau,  la  legalitat  urbanística  infringida  amb  les  obres 
executades al c/ de l'Escorredor 7 (exp. 5854/2016). 

 10 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
10.1. Sindicato de Riegos de Burriana per a rasa al camí Corrent (exp.7698/2016).
10.2.  Fernando  Betancourt  Restrepo  per  a  rasa  al  c/  de  Sant  Marc  18  (exp.  

4718/2016).
10.3. Gheorghita Ionciu per a tanca al polígon 13 parcel·la 181 (exp. 5520/2016).
10.4. Laura Tárrega Jiménez per a tanca al polígon 31 parcel·la 82 (exp. 6339/2016).
10.5. Mircea Chirtes per a tanca al polígon 51 parcel·la 149 (exp. 7121/2016).
10.6. Carlos García Berdasco per a tanca al polígon 11 parcel·la 119 (exp. 7044/2016).
10.7. Carlos Archelós Felis per a instal·lació de tanca al c/ d'Orpesa (exp. 7125/2016).

 11 Donar compte de les declaracions responsables d'execució de les obres: 6639/2016, 
6708/2016,  6712/2016,  6714/2016,  6723/2016,  6726/2016,  6728/2016,  6733/2016, 
6734/2016,  6761/2016,  6991/2016,  7055/2016,  7058/2016,  7069/2016,  7070/2016, 
7116/2016 i 7655/2016.

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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