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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 8 de març de 2018

Hora: 8.15 hores (exp. 2969/2018)

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 1 de març de 2018.

 2 Requerir  documentació  relativa  al  servei  de  manteniment  de  xarxa  i  equips  de 
radiocomunicació del cos de policia local (exp. 11683/2017)

 3 Classificar  les  empreses  admeses  la  contractació  del  servei  de  redacció  de 
l'avantprojecte de urbanització del recinte destinat a l'ampliació del cementiri municipal 
i del projecte de la fase I de la urbanització (exp. 14099/2017)

 4 Modificar, si escau, el contracte del servei de manteniment d'ascensors dels col·legis 
públics i altres immobles municipals (exp. 3656/2017)

 5 Autoritzar,  si  escau,  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  l'expedient  de 
contractació  d'equips  de  radiocomunicació  digital  destinats  al  cos  de  policia  local, 
adaptació  de  la  xarxa  per  al  seu  engegament  i  subministrament  d'elements  de 
compatibilitat  en  les  seues  comunicacions,  així  com  el  seu  manteniment  (exp. 
3431/2015)

 6 Dació de compte de la sentència núm. 68/2018 dictada pel Jutjat d'alló contenciós- 
administratiu núm. 1 de Castelló de la Plana, referent al recurs contenciós interposat  
per  Sra.  M.ª  del  Carmen  Moros  Sanchis,  en  el  procediment  abreviat  núm. 
000486/2016 (exp. 11816/2017)

 7 Ordenar, si escau, l'execució de treballs per tal de restablir les condicions de seguretat 
i salubritat a:

7.1.Viledom, en immoble ubicat al c/Suera, 19 (exp.14303/2017)
7.2.Viledom, en immoble ubicat al c/Suera, 21 (exp. 14305/2017)
7.3.Viledom, en immoble ubicat al c/Suera, 27 (exp. 14310/2017)
7.4.Viledom, en immoble ubicat al c/Alcudia de Veo, 14 (exp. 14311/20147)

 8 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
8.1.Patricia Sanchis Gual, per a rasa a avda. Mediterrani, 96 (exp. 9650/2017)
8.2.Ernesto Sanahuja Sanahuja, per a tanca en camí Virragues (exp. 15526/20147)
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 9 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  les  obres: 
1464/2018, 2609/2018, 2753/2018, 2762/2018, i 2766/2018

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.

Borriana, document signat electrònicament al marge
La secretària
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