
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 17 de novembre 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 9 de novembre de 2016.

 2 Prorrogar,  si  escau,  el  contracte  d'implantació  i  posada  en  marxa  d'un  gestor 
d'expedients  i  administració  electrònica  i  manteniment  del  servei  (exp. 
12235/2016).

 3 Adjudicar, si escau, el contracte del subministrament i muntatge de mobiliari urbà 
al parc públic plaça Santa Berta (exp. 9646/2016).

 4 Aprovar,  si  escau,  el  projecte  d'obres  de  reparació  del  paviment  de l'avinguda 
Nules i un tram del camí Marjalet (exp. 13361/2016).

 5 Estimar  al·legacions,  si  escau,  i  suspendre  la  tramitació  de  l'expedient  de 
restabliment   la  legalitat  incoat  a Josefa  Ramos Rubert  per  obres al  c/  de les 
Alqueries 25, fins a l'emissió d'informe de Costes (exp. 2910/2016).

 6 Aprovar, si escau, la memòria d'ejecució de parc caní a la plaça Santa Berta (exp. 
14113/2016).

 7 Declarar,  si  escau,  restaurada  la  legalitat  urbanística  infringida  per  Mario  J. 
Tabares Giraldo i Diana María Castro Perea al c/ de Santa Bàrbara 2-4, i arxivar 
expedient 3158/2016.

 8 Imposar, si escau, a Vicente Usó Gil i Mercedes de la Inmaculada Herrero Catalá, 
nova multa coercitiva per incompliment d'orde de restabliment de legalitat infringida 
al camí del Marge 4 (exp. 4682/2015).
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 9 Autoritzar, si escau, a Manuel Lopera Domínguez i Sonia Navarro Calvo el projecte 
d'execució i inici d'obres al c/ del Migjorn 11 (exp. 1783/2016).

 10 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
10.1. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al  c/  del  Forn de la Vila 9 (exp.  

10865/2015).
10.2. OBISPADO SEGORBE CASTELLÓN per a construcció al c/ de Sant Pere  

Pasqual 17-19 (exp. 400/216).

 11 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  d'execució  de  les  obres: 
12015/2015,  3697/2016,  9010/2016,  9961/2016,  11200/2016,  12174/2016, 
12175/2016,  12177/2016,  12380/2016,  12384/2016,  12534/2016,  12539/2016, 
12544/2016,  12549/2016,  12551/2016,  12556/2016,  12559/2016,  12563/2016, 
12564/2016,  12566/2016,  12959/2016,  13250/2016,  13887/2016,  13889/2016, 
13958/2016,  14283/2016,  14285/2016,  14289/2016,  14301/2016,  14316/2016  i 
14344/2016.

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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