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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 1 d'octubre 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:

ORDRE DEL DIA

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

dia 24 de setembre de 2015.

2. Aprovar, si escau, la devolució de la garantia depositada per IMESAPI SL per la prestació del 

servei  de  manteniment  d'equips  i  instal·lacions  tèrmiques  en  edificis  municipals  (exp. 

9735/2015).

3. Aprovar, si escau, la pròrroga del contracte del:

3.1. servei de manteniment dels equips i instal·lacions de tractament de l'aigua de la piscina 

coberta municipal (exp. 2917/2015).

3.2.  servei  de  manteniment  dels  sistemes  de  seguretat  instal·lats  en  col·legis  públics  i  

dependències municipals (exp. 9373/2015).

4. Aprovar, si escau, l'esborrany del conveni amb Càritas Interparroquial Burriana per a l'exercici 

2015 (exp. 9585/2015).

5. Ordenar, si escau, a Altamira Santander Real Estate SA, l'execució de treballs de neteja i tanca 

en immoble al c/ Juan Bautista Rochera Mingarro (exp. 4882/2015).

6. Arxivar, si escau, l'expedient d'ordre d'execució d'obres incoat a:

6.1.  Antonio Orea Martínez per obres al c/ del Coure 60 B (exp. 412/2015).

6.2. Ramón Forés Segarra i Dolores Capella Usó per obres en fatxada de l'immoble de la  

Avinguda de Nules 23 (exp. 3060/2015).

6.3.  José  Montón  Cascó  per  a  tanca  al  c/  Mestre  Rodrigo  cantó  c/  Almenara  (exp.  

4557/2015).

6.4.  José  Vicente  Ródenas  Enrique  per  a  obres  de  tanca  al  c/  Mestre  Rodrigo  cantó  c/  

Almenara (exp. 4570/2015).

6.5. la comunitat de propietaris de l'edifici ubicat a la plaça de la Generalitat Valenciana 7 per 

obres en fatxada (exp.4808/2015).
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7. Ratificar, si escau, l'acord adoptat de denegació de llicència i ordenar, a Jorge Aymerich Cerezo 

i Inmaculada Monsonís Mingarro, la demolició d'obres executades sense llicència al  c/ dels 

Mariners 11 (exp. 40/2015).

8. Donar  compte de les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de les obres:  3281/2015, 

4589/2015, 6417/2015, 9515/2015, 9854/2015 i 10085/2015.

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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