
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 6 d' agost de 2015

Hora: 08.15 hores

La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats, d'acord amb el 

següent:

ORD  RE   DEL D  I  A  

1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local el  

dia 30 de juliol de 2015.

2. Prorrogar, si  escau, el  contracte del  servei  d'execució dels programes esportius municipals, 

servei de vigilància, control, socorrisme i primera assistència d'urgència en piscina coberta i el 

servici  d'obertura,  informació,  vigilància,  control  i  tancament  de les  instal·lacions  esportives 

municipals, en pavellons poliesportius i en el complex esportiu de Llombai (exp. 2437/2015).

3. Desestimar, si escau, el recurs de reposició interposat per Luís Sánchez Gallego contra acord 

d'esta  Junta  d'inici  d'execució  subsidiària  d'orde  de demolició  d'obres  en  parcel·la  312  del 

polígon 25 (exp. 48/2015).

4. Desestimar, si escau, el recurs de reposició interposat per José Manuel Agustina Escolano i 

María Teresa Pastor Llopis, contra acord d'esta Junta de denegació de llicència d'obres i usos  

provisionals (exp. 1583/2015).

5. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:

5.1. GAS NATURAL CEGAS SA, en camí Artana 58 (exp.7357/2015).

5.2. José Luís Traver Monfort, en c/ les Terrases 27 (exp. 7950/2015).

6. Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de les  obres  8038/2015, 

8039/2015, 8040/2015, 8043/2015, 8045/2015, 8046/2015, 8047/2015, 8048/2015, 8049/2015, 

8050/2015, 8051/2015, 8052/2015, 8053/2015, 8055/2015, 8057/2015, 8060/2015, 8061/2015, 

8062/2015, 8064/2015, 8065/2015, 8066/2015 i 8068/2015.

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, 
La secretària, document signat electrònicament al marge.
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