CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dijous 27 de desembre de 2018
Hora: 08.15 hores

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 20 de desembre de 2018.
2 Adoptar la mesura de policia de tancar el recinte de darrere de l’establiment ubicat
en camí Serratella, 84 (exp. 7952/2018)
3 Imposar sanció de multa per la comissió d’infracció urbanística lleu i donar per
finalitzat el procediment sancionador de referència 14025/2017 (exp. 14025/2017)
4 Imposar la sexta multa coercitiva per incompliment de l’ordre de restabliment de
legalitat urbanística infringida a la parcel·la 421, polígon 23 (exp.2099/2015)
5 Incoar expedient per a la restauració de la legalitat urbanística per realització
d’obres sense llicència prèvia a l’avda. Juan Bautista Sanmartín, 18 i 20 (exp.
13564/2018)
6 Aprovar el projecte anual d’ampliació de xarxa de Gas Natural 2018 per al municipi
de Borriana modificat (exp. 5916/2018)
7 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de l'obra
13004/2018.
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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