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Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dijous 28 de juny de 2018
Hora: 8.15 hores

(exp. 6976/2018)

1

Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local
el dia 21 de juny de 2018.

2

Declarar, si escau, a funcionària d'este Ajuntament en situació administrativa d'excedència
voluntària per cura de filla (exp. 7720/2018).

3

Autoritzar, si escau, la devolució de fiança depositada en contracte de subministrament del
butlletí el Pla i el llibre anual de festes de Falles (exp. 3341/2015).

4

Adjudicar, si escau, el servei de sastreria / confecció de trages falleres i el subministrament
de peces de roba i accessoris especials d'indumentària regional (2 lots) (exp. 6369/2018).

5

Prorrogar, si escau, per un any, les pòlisses de diferents cobertures de l'Ajuntament
(exp.1791/2017).

6

Autoritzar, si escau, el projecte d'execució i l'inici d'obres de reforma i adequació del camp
de futbol al passeig de Sant Joan Bosco 5 (exp. 5636/2018).

7

Arxivar, si escau, expedient sancionador incoat per execució d'obres sense llicència al
polígon 3 parcel·la 93 del camí Carnissers (exp. 7917/2018).

8

Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 6824/2018,
7701/2018, 7704/2018, 7709/2018, 7715/2018, 7716/2018, 7788/2018, 7835/2018,
7839/2018 i 7876/2018.

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.
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La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats, d'acord amb el
següent:
ORDRE DEL DIA

