
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 5 d’octubre de 2017

Hora: 8.15 hores

(exp. 11920/2017)

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 28 de setembre de 2017. 

 2 Aprovar,  si  escau,  l’expedient  i  plecs  per  a  la  contractació  del  servei  de  manteniment  i  
inspecció periòdica d'instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència i centres de 
transformació dependents de l'Ajuntament (exp. 6157/2017).

 3 Prorrogar,  si  escau, el  contracte d'implantació i  posada en marxa de gestor d'expedients i 
administració electrònica (exp. 12235/2016).

 4 Classificar, si escau, les proposicions presentades en el subministrament de mobiliari urbà per 
a la zona de l'antic càmping l'Arenal de la platja de Borriana cofinançat pel Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marc del programa operatiu de creixement sostenible 2014-2020 
(exp. 8809/2017).

 5 Ordenar, si escau, a Salvador Moya Sánchez, el cessament immediat d'activitat exercida a 
l’avinguda de l’Argent 47 (exp. 339/2017).

 6 Concedir, si escau, llicència de parcel·lació per a segregació de parcel·la a:
6.1. PROINBUR SA (expte. 11399/2017).
6.2. Lucia Aguilar Roselló (exp 11848/2017).

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

 8 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
8.1. José María Ruiz Molina per a demolició de vivenda al c/ de la Mare de Déu del Carme 31 

(exp. 11224/2017).
8.2. IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU al camí d’ Artana s/n (exp. 10583/2017).

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.
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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

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es  


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Magnífic Ajuntament de Borriana
	2017-10-02T14:05:18+0200
	Borriana
	ILUMINADA MARIA BLAY FORNAS - DNI 38488195H
	ho accepto




