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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 13 d'agost de 2015

Hora: 08.15 hores

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

ORD  RE   DEL D  I  A  

1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern 
Local el dia 06 d'agost de 2015

2. Classificar, si escau, les empreses presentades en la licitació per a la contractació del 
servei de prevenció, tractament, control i eradicació de legionel·losi en dependències i 
instal·lacions de l'Ajuntament de Borriana (exp. 358/2015)

3. Adjudicar, si escau, el servei de telecomunicacions de veu i dades a través de xarxes 
mòbils de l'Ajuntament de Borriana a la mercantil VODAFONE, SAU (exp. 4098/2015)

4. Prorrogar,  si  escau,  el  contracte  de  servei  de  desratització  i  desinfecció  a  les 
dependències  municipals  i  el  tractament  terrestre  contra  els  mosquits  al  terme 
municipal de Borriana (exp. 5759/2015)

5. Aprovar, si escau, les bases reguladores de convocatòria de concessió de subvencions 
a entitats privades o agrupacions de persones físiques que hagen realitzat festejos 
taurins en festes de la Misericòrdia 2015 (exp. 6357/2015)

6. Imposar, si escau, a Roberto Pérez Ortells, Begonya Negre Martínez, Pasqual Josep 
Pitarch Carrasco i Patricia Pérez Ortells la tercera multa coercitiva per incompliment de 
l'ordre de restabliment de la legalitat urbanística consistent en la demolició d'obres de 
construcció sense llicència prèvia a la parcel·la 75, polígon 25, de senda L'Ullal (exp. 
3778/2015).

7. Ordenar, si escau, a Jesús Marín Garcia que procedisca a la restitució de l'antic Centre 
d'Educació Especial, ubicat a la ctra. Vila-real al seu estat original previ a l'execució 
d'obres  compreses  en  aquest  expedient  de  restabliment  de  la  legalitat  (exp. 
7450/2015)

8. Concedir, si escau, a Pilar Ros Arnal, llicència municipal sol·licitada per a la legalització 
d'obres d'habilitació de local d'ús comercial per a restaurant, ubicat al c/ Fra Terencio 
Huguet (naus Yaiza 7 i 8) (exp.7998/2015)

9. Declarar, si escau, restaurada la legalitat urbanística infringida amb l'execució d'obres 
en immoble ubicat al c/ Artur Perucho i Badia, núm. 4 (exp. 8202/2015)

10. Concedir, si escau, llicència de rasa sol·licitada per:
- Gas Natural Cegas SA, a la plaça de Josep Iturbi, núm.  1 (exp.1294/2015).
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-  Gas  Natural  Cegas  SA,  al  c /  Almenara  i  Peníscola,  i  connexions  de  servei 
domèstiques al c/ Peníscola, núm. 30 i 35 (exp. 1305/2015).

11. Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  les  obres 
8067/2015,  8335/2015,  8342/2015,  8344/2015,  8346/2015,  8349/2015,  8351/2015, 
8353/2015, 8356/2015, 8359/2015, 8361/2015, 8362/2015, 8363/2015, i 8364/2015

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, 
La secretària, document signat electrònicament al marge.
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