
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 22 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 15 de setembre de 2016. 

 2 Autorizar,  si  escau,  a  CAN-KABUL SL,  la  devolució  de  garantia  depositada  en  la 
prestació  del  servei  d'arreplega  d'animals  de  companyia  al  terme  municipal  (exp. 
2473/2015).

 3 Adjudicar, si escau, el contracte del subministrament d'energia elèctrica i gas natural als 
immobles i instal·lacions municipals (exp. 10124/2015).
 

 4 Aprovar, si escau, el projecte memòria "Millores mediambientals en gestió de residus al 
municipi de Borriana" i adjudicació a Fomento Benicasim SA (exp. 11374/2016).

 5 Incoar, si escau, a Manuel Capdevila Domingo, expedient de restauració de legalitat 
urbanística  vulnerada  per  obres  sense  llicència  al  polígon  43  parcel·la  158  (exp. 
10185/2016).

 6 Declarar restablida, si escau, la legalitat urganística infringida per obres sense llicència 
al polígon 8 parcel·la 22 al camí la Cosa 34 i arxivar expedient 13752/2015.

 7 Arxivar, si escau, expedient d'orde d'execució incoat a:

7.1. Edificio Provenza SL i altres al c/ Federico García Moliner 27 (exp. 5901/2015).
7.2.  SOCIEDAD  DE  GESTIÓN  DE  ACTIVOS  PROCEDENTES  DE  LA    

REESTRUCTURACIÓN BANCARIA SA al c/ Brussel·les (exp. 10290/2015).
7.3. SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL al c/ Roberto Roselló Gasch 14 

(exp. 10562/2015).

 8 Autoritzar, si escau, a Juan Salvador Pérez Vilanova i un altre, segregació de parcel·la 
final  resultant  del  projecte  de  reparcelació  Sector  Novenes  de  Calatrava  (exp. 
11693/2016). 
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 9 Concedir, si escau, a GUFRESCO SL, llicència ambiental i  d'obres per a instal·lació 
d'activitat al c/ del Zinc 22 (exp. 9439/2015).

 10 Concedir,  si  escau,  a  BOI  PEDROS  INVERSIONES  SL,  llicència  d'obres  per  a 
derrocament del conjunt d'antigues edificacions al camí Fondo 45 (exp. 10500/2016).

 11 Donar compte de les declaracions responsables d'execució de les obres:  9637/2016, 
9757/2016,  10778/2016,  10785/2016,  10786/2016,  10787/2016,  10788/2016, 
10790/2016,  10792/2016,  10793/2016,  10794/2016,  10795/2016,  10796/2016, 
10797/2016, 10974/2016, 10976/2016, 10977/2016 i 10978/2016.

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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