
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 19 d’abril de 2018

Hora: 8.15 hores (exp. 4757/2018)

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 12 d’abril de 2018.

 2 Prorrogar, si escau, el contracte del servei de:
2.1.  telecomunicacions  de  veu  i  dades  a  través  de  xarxes  mòbils  de  l'Ajuntament  de 
Borriana (exp. 4098/2015).
2.2. execució dels programes esportius municipals, servei de vigilància, control, socorrisme 
i  primera  assistència  d'urgència  a  la  piscina  municipal  i  servei  d'obertura,  informació, 
vigilància, control i tancament d'instal·lacions esportives (exp. 2441/2015).

 3 Adoptar, si escau, la mesura de policia de clausura d'establiment a l’avinguda d’en Pere IV 
39, i ordenar el cessament immediat d'activitat (exp. 1290/2018).

 4 Autoritzar, si escau, a María Isabel Vicente Arnandis, la modificació del projecte bàsic per a 
construcció d'immoble al c/ de Gabriel Miró 12 (exp. 4379/2017).

 5 Ordenar, si escau, l'execució de treballs per a restablir les condicions de seguretat a:
5.1. VILEDOM SL a l’avinguda de la Unió Europea 56 (exp. 15039/2016).
5.2.  AOSTA INICIATIVAS SL al camí Fondo 45 (exp. 2771/2018).

 6 Alçar,  si  escau,  suspensió  i  continuar  tramitació  de  l’expedient  sancionador  incoat  a 
Roberto Perez Ortells i altres, per obres sense llicència al polígon 25 parcel·la 75 senda 
l’Ullal (exp. 4579/2018).

 7 Imposar, si escau, a María Dolores Usó Vilar, sanció de multa per infracció urbanística al c/  
de Migjorn 6, i donar per finalitzat el procediment sancionador incoat (exp. 1311/2018).

 8 Desestimar, si escau, l’escrit de reposició interposat per Vicente Esteller Robres contra 
acord d'imposició de sexta multa coercitiva per incompliment d'orde de demolició de 
construcció a la parcel·la 317 polígon 25 (exp. 1656/2015).

 9 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
9.1. Gemma Ninot Alagarda i Ramón Huget Sifre per a construcció de vivenda i piscina al  
camí Fondo cantó c/ de Fray Terencio Huguet (exp.1585/2017).
9.2.  ARTESPA SL per a rasa al c/ de València 29 (exp. 3738/2018).
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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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