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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 19 de novembre 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 12 de novembre de 2015.

2. Aprovar, si escau, l'expedient i plecs per a la contractació del subministrament i instal·lació de 

mobiliari urbà en parcs públics (exp. 10570/2015).

3. Prorrogar,  si  escau,  el  contracte  de  servei  de  desratització  i  desinfecció  en  dependències 

municipals i tractament terrestre contra mosquits al terme municipal (exp. 5759/2015).

4. Concedir, si escau, subvenció al Centre Associat a la UNED de la província de Castelló amb 

càrrec del pressupost municipal de l'exercici 2015 (exp. 11855/2015).

 

5. Aprovar, si escau, la fixació de preus públics per inserció de publicitat al BIM i llibre faller i de 

venda del faller (exp. 11986/2015).

6. Imposar, si  escau, a Francisco Vicente Mas Sales segona multa coercitiva per a l'execució 

forçosa de la demolició d'obres sense llicència a la parcel·la 292 polígon 25 (exp. 74/2015).

7. Declarar, si escau, restaurada la legalitat urbanística per obres sense llicència executades per:

7.1. Juan García Candela i Ana Francisca Sanchís Barruguer al c/ de la Mare de Déu d'Agost 

23 (exp. 3807/2015).

7.2.  Wadie Habbour al c/ de les Almesies 28 (exp. 5399/2015).

7.3.  Pascual Pesudo Pascual al c/ de Sant Vicent 18 (exp. 5665/2015).

8. Concedir, si escau, llicència d'intervenció per a adequació d'obra al c/ de Sant Vicent 18 segons  

projecte bàsic, d'execució i estudi de seguretat i salut (exp. 6996/2015).

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

9.1.  GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ de la Sang 10 (exp. 4884/2015).
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9.2.  GAS  NATURAL  CEGAS  SA per  a  rasa  a  l'avinguda  de  la  Mediterrània  21  (exp.  

8292/2015).

9.3.  GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ Sant Blai 62 (exp. 10867/2015).

9.4.  GAS  NATURAL  CEGAS  SA  per  a  rasa  al  c/  Virgen  de  la  Soledad  28  (exp.  

11095/2015).

9.5.  Comunitat de propietaris de l'edifici Gravina Cristal 15 (exp. 11643/2015).

10. Donar  compte  dels  declaracions  responsables  per  a  l'execució  dels  obres:  10950/2015, 

11646/2015,  11590/2015,  11591/2015,  11062/2015,  11063/2015,  11064/2015,  11065/2015, 

11067/2015, 11073/2015 i 12133/2015.

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, document signat electrònicament al marge
La secretària 
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