
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 21 de juny de 2018

Hora: 8.15 hores (exp. 6975/2018)

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 14 de juny de 2018.

 2 Aprovar, si escau, l'expedient i plecs de contractació de:
2.1.  l'arrendament  i  manteniment  d'equips  d'impressió  en  diversos  emplaçaments  de  

l'Ajuntament (exp. 4450/2018). 
2.2. servei d'actuacions musicals en festes patronals 2018 (4 lotes) (exp. 7170/2018).
2.3. servei d’actuacions musicals i subministrament, en règim d'arrendament, de material  

complementari per a actes fallers i festes patronals (7 lotes) (exp. 5086/2018).

 3 Autoritzar,  si  escau,  la devolució  de fiança depositada com a garantia en el  servei  de 
salvament i socorrisme en platges (exp. 3842/2016).

 4 Autoritzar,  si  escau,  la  devolució  de  la  garantia  definitiva  en  obres  de  “reparació  del 
paviment a l'avinguda de Nules i d'un tram del camí Marjalet” (exp. 13361/2016).

 5 Aprovar, si  escau, la certificació núm. 2 final  de l'obra “millora de l'enllumenat públic a 
l'avinguda de Jaime Chicharro" cofinançat per FEDER (exp. 9673/2017).

 6 Concedir, si escau, llicència ambiental per a instal·lació d'activitat al c/ del Ferro 11 nau 4 
(exp. 5712/2017).

 7 Incoar, si escau, expedient sancionador per presumpta infracció urbanística per execució 
d'obres sense llicència a la parcel·la 248 polígon 43 camí la Bota (exp. 13858/2016).

 8 Ordenar, si escau, l'execució de treballs necessaris per a restablir les degudes condicions 
de seguretat, salubritat i ornament públic al:

8.1. c/ de la Gallera 32 (exp. 2199/2018).
8.2. c/ d’Ausiàs March 20 (exp. 4540/2018).

 9 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a:
9.1. derrocament d'immoble a la partida Vinarragrell 58 (exp. 6988/2018)
9.2. derrocament de vivenda al c/ de València 14 (exp. 7528/2018).
9.3. construcció de vivenda unifamiliar al c/ de València 14 (exp. 4951/2018).

 



 
Magnífic Ajuntament de Borriana

 10 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 4953/2018, 
5905/2018, 6466/2018 i 7050/2018.

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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