
 
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 de juliol de 2018

Hora: 8.15 hores (exp. 6982/2018)

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 juny de 2018.

 2 Incorporar, si  escau, les millores resultants de negociació als plecs definitius del  servei 
d'actuacions musicals amb motiu de festes patronals i festivitat any nou (exp. 7170/2018).

 3 Prorrogar, si escau, el contracte del servei de manteniment de camps de gespa artificial del 
complex esportiu municipal de Llombai (exp. 7250/2015).

 4 Autoritzar, si escau, la devolució de fiança depositada com a garantia en la prestació del 
servei d'enviaments postals (exp. 90/2015).

 5 Incoar, si escau, expedient d'execució forçosa de diversos treballs en immoble al c/ Mare 
de Déu del Carme 31, i imposar primera multa coercitiva (exp. 6895/2018).

 6 Ordenar,  si  escau,  l'execució  de  treballs  tendents  de  manteniment  de  condicions  de 
seguretat, salubritat i ornament públic al:

6.1. c/ de la Vilavella 9 (exp. 4165/2018).
6.2. c/ d’Almenara cantó Cañada Blanch (exp. 4178/2018).
6.3. c/ de Cullera 15 (exp. 4159/2018).
6.4. avinguda Cañada Blanch (exp. 4192/2018).
6.5. c/ de Carabona 25 (exp. 4898/2018).

 7 Arxivar, si escau, l'expedient incoat per a la restauració de la legalitat urbanística infringida 
per l'execució d'obres sense llicència al c/ de Johann Sebastian Bach 13 (exp. 3206/2017).

 8 Autoritzar, si escau, la divisió de local al:
8.1. c/ de Vicente Sales Musoles 29, camí d'Onda i c/ de la Vieta (exp. 13245/2017).
8.2. c/ de Manuel Peris Fuentes 13 (exp. 8111/2018).

 9 Concedir, si escau, llicència de parcel·lació per a segregar immoble al c/ de les Placetes 6 i  
plaça Major 7-8 (exp. 6270/2018).
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 10 Concedir,  si  escau,  llicència d'obres  sol·licitada per  a  rasa al  c/  del  Cuore 16  polígon 
Carabona (exp. 7195/218).

 11 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 7666/2018, 
7929/2018 i 8077/2018.

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.

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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