CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dijous 28 de març de 2019
Hora: 8.15 hores

(exp. JGL/2019/12)

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 les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta de
Govern Local els dies 14 i 21 de març de 2019.

2 Adjudicar, si escau, el servei de captura i control de la població de plagues de coloms i
altres aus-plaga al terme municipal de Borriana (exp. 13372/2018).

3 Sol·licitar, si escau, la subvenció de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport destinades a les escoles de dansa dependents de corporacions locals de la
Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.

4 Aprovar, si escau, el projecte anual d'ampliació de xarxa de gas natural (exp. 559/19)
5 Acceptar, si escau, el desestiment a la tramitació de la llicència d'obres en el recinte del
festival Arenal Sound, presentada per la mercantil Perseida Music, SL (exp. 13530/18)

6 Declarar restablida la legalitat urbanística vulnerada per la realització d'obres sense
llicència en Camí Llombai, 23 (exp. 3495/18)

7 Declarar restablides les condicions de seguretat, salubritat i ornament de l'immoble ubicat
en c. Escorredor, 3 (exp. 8286/18)

8 Imposar, si escau, sanció de multa per la comissió d'una infracció urbanística per la
realització d'obres sense llicència en c. Madrid, 6 (exp. 13665/18)

9 Concedir, si escau llicència per a la legalització d'obres realitzades al c. Alcalde Escobar,
per a la realització de rasa connexió comesa de clavegueram (exp.2328/19)

10

Concedir, si escau, llicència d'obres per a realització de rasa al. c. Artana, 62 (exp.
13868/18)

11 Concedir, si escau, llicència d'obres per a realització de rasa al c. Siervas de Jesús, 14
(exp. 697/19)
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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.
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