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 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/13 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 25 / d’octubre / 2018 a les 8:15
2ª convocatòria: 25 / d’octubre / 2018 a les 9:15

Lloc Sala de sessions 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinaria celebrada per la Junta de 

Govern Local el dia 18 d'octubre de 2018.
2. Adjudicar, si escau, el subministrament, en règim de lloguer, de vehicle per a 

prestació servei de transport adaptat de persones amb mobilitat reduïda 
residents a Borriana (exp. 7644/2018).

3. Prorrogar, si escau, el contracte del servei de manteniment d'equips i 
instal·lacions de tractament d'aigua a la piscina coberta municipal (exp. 
362/2015).

4. Incoar, si escau, expedient de restauració de la legalitat urbanística per 
execució d'obra sense llicència a l'avinguda Paris 14 (exp. 6207/2018).

5. Declarar, si escau, la innecessarietat de llicència de parcel·lació sol·licitada 
per a segregar finques al camí Pedrera 41 i 43 (exp. 11304/2018).

6. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i ordenar la retirada de cartell 
instal·lat sense autorització municipal en façana immoble al c/ del Raval 29 
(exp. 4961/2018).

7. Concedir, si escau, últim i improrrogable termini per a finalització de 
derrocament d'immoble a la parcel·la 140 polígon 16 (exp. 6382/2017).

8. Concedir, si escau, pròrroga per a finalització d'obres de construcció de 
vivenda al c/ de Praga 4 cantó c/ la Valletta 1 (exp. 12585/2016).

9. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda 
amb piscina al c/ d'Almenara 8 (exp. 10414/2018).

10.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda 
amb piscina a la plaça Adolfo Suárez González 1 cantó c/ Asunción Torres 
López (exp. 10792/2018).

11.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per manteniment i conservació 
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de façana i coberta d'edifici al Pla 1 (exp. 11703/2018).
12.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa al c/ de Suera 5 

(exp. 10971/2018).

B) Activitat de control
13.Donar compte de la declaració responsable per a l'execució de l'obra 

10436/2018

C) Precs i preguntes
---

 

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ 

Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la 
vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder 
excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la 
informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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