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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 23 de novembre de 2017

Hora: 8.15 hores

(exp. 14156/2017)

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 16 de novembre de 2017. 

 2 Prorrogar, si escau, el contracte del servei de manteniment de sistemes de seguretat 
instal·lats als col·legis públics i dependències municipals (exp. 5773/2015).

 3 Classificar,  si  escau,  licitacions en contracte  del  servei  de manteniment  i  inspecció 
periòdica de les instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència i centres de 
transformació dependents de l'Ajuntament, i requerir documentació (exp. 6157/2017).

 4 Classificar, si escau, licitacions en contracte d'obres de «Millora de l'enllumenat públic a 
l'avinguda  de  Jaime  Chicharro  de  Borriana»  cofinançat  per  el  Fons  Europeu  de 
Desenrotllament Regional en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 
2014-2020, i requerir documentació (exp. 9673/2017).

 5 Ordenar, si escau, a Iniciativas Benymar SL, l'execució de treballs de neteja d'immoble 
a l'avinguda de la Mediterrània 41 (exp. 11538/2016).

 6 Autoritzar,  si  escau, a Jacoba Andrés Ferrer i  un altre, el  projecte d'execució i  inici 
d'obres a la plaça Mare Nostrum 1 (exp. 10725/2017).

 7 Concedir, si escau, a Dolores Mercedes Lleó Nicolás, llicència per a legalització d'obres 
a l’avinguda d’Artana 6 (exp. 4749/2017).

 8 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
8.1. Ángela Ferrari Ramos a l’avinguda Paris 13 (exp. 11968/2017).
8.2. Javier García Isach al polígon 4 parcel·la 197 (exp. 12021/2017).

 9 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  les  obres: 
14001/2017, 14002/2017 i 14003/2017.
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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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