
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 20 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

Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local el 
dia 13 d'octubre de 2016. 

 1 Prorrogar, si escau, el contracte subscrit amb la concessionària de l'explotació del bar 
al Llar Fallero (exp. 4785/2015).

 2 Adjudicar, si escau, el contracte menor d'obres de prolongació de tram de vorera des 
de les antigues escoles Santa Bárbara (millora d'accés de vianants al nucli de població 
de Santa Bárbara) (exp. 7487/2016).

 3 Autoritzar, si escau, el projecte d'execució i l'execució d'obres al c/ Nicòsia 6  i  acordar 
l'alçament de l'orde de paralització de les obres (exp. 2984/2015). 

 4 Ordenar, si escau, a Andrés Aguilera Morales,  la demolició d'obres executades sense 
llicència al camí Ecce Homo 24 (exp. 5346/15).

 5 Concedir, si escau, a Juan José Silvestre Navarro, prorroga per a finalització d'obres 
concedides al c/ de Fanzara 10 (exp. 12994/2016).

 6 Concedir,  si  escau,  llicència  municipal  per  a  legalització  d'obres  sol·licitada  per 
BOMBORA SL a la plaça de l'Estany Colombrí 1 (exp. 2678/2016).

 7 Concedir,  si  escau,  llicència  d'obres  sol·licitada  per  CARITAS INTERPARROQUIAL 
BURRIANA per a reforma parcial de residència (3a fase) al c/ de Sant Blai 62 (exp. 
13187/2016).

 8 Concedir, si escau, a HIJOS DE AGUSTÍN BOU SL, llicència d'obres per a ampliació de 
nau i llicència ambiental per a instal·lació d'activitat al polígono 47 parcelas 31 i 201 
(exp. 4717/2015).
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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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