Iluminada Mª Blay Fornas ( 1 de 1 )
Secretaria General
Data Signatura : 11/06/2018
HASH: 3d23d20183b2ed599e2b7ed18714090f

Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dijous 14 de juny de 2018
Hora: 8.15 hores

(exp. 6974/2018)

1

Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local
el dia 7 de juny de 2018.

2

Classificar, si escau, licitadors en contractació del servei de prevenció de riscos laborals en
totes les seues especialitats (2 lots) (exp. 3595/2018).

3

Autoritzar, si escau, la devolució de fiança depositada en contracte obres «Renovació del
paviment i implantació carril bici i passeig de vianants a la carretera de Borriana al Port»
(exp. 8311/2016).

4

Estimar parcialment, si escau, el recurs de reposició interposat i ratificar acord de
demolició d'obres sense llicència a la parcel·la 170 polígon 43 del camí Nicolau (exp.
5808/2016).

5

Imposar, si escau, segona multa coercitiva, per incompliment d'orde de restabliment de la
legalitat urbanística infringida per obres sense llicència a la parcel·la 96 polígon 25 (exp.
4105/2016).

6

Autoritzar, si escau, el projecte d'execució i inici d'obres de:
6.1. construcció de vivenda unifamiliar amb garatge i piscina al c/ Madrid 3C (exp.
2285/2017).
6.2. construcció de vivenda unifamiliar i piscina al c/ Dublín 3, 3B (exp. 7007/2017).
6.3. construcció de vivenda unifamiliar amb piscina al c/ Sueras 5 (exp. 2530/2018).

7

Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a:
7.1. zanja de subministrament de gas natural al c/ del Coure 52 (exp. 12319/2017).
7.2. tancament al c/ de Fra Terencio Huguet (exp. 5363/2018).
7.3. tancament al polígon 24 parcel·la 190, carretera la Pedrera (exp. 6970/2018).
7.4. construcció de local per a guarda d'efectes domèstics al c/ Nou 41 (exp. 6333/2018).

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

Magnífic Ajuntament de Borriana
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.
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