
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 4 d'agost de 2016

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 28 de juliol de 2016.

 2 Adjudicar, si escau, la contractació del servei de:
2.1. impressió a diversos emplaçaments de l'Ajuntament de Borriana,  modalitat  de  

pagament per còpia (exp. 6643/2016).
2.2. manteniment i  conservació de les instal·lacions semafòriques a Borriana (exp.  

4671/2016).

 3 Autoritzar,  si  escau,  la  devolució  de garantia  depositada en contracte gestió  servei 
escola infantil Príncep Felip (exp. 2866/2016).

 4 Aprovar, si escau, el projecte d'obres de reparació del pont del c/ Major sobre el riu Sec 
Borriana (exp. 5524/2016).

 5 Ordenar, si escau, l'execució subsidiària i forçosa de la clausura de l'establiment ubicat 
al c/ del Maestrat 36 (exp. 10628/2015).

 6 Remetre, si escau, a Conselleria informe en relació a la sol·licitud de pròrroga de la 
declaració d'interés comunitari d'activitat concedida a BUROPA COOP.V.OPA núm 160 
(exp. 9720/2016).

 7 Acord, si  escau, relatiu a al·legacions presentades per Pedro A. Minguez Sánchez i 
Claudia  Ramos  Calderón,  i  ordenar  demolició  d'obra  executada  sense  llicència  al 
polígon 49 parcel·la 132 (exp. 341/2015).

 8 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per MARI ALIMENT SL per a reforma 
interior de local al c/ de l'Escorredor 84 (exp. 4823/2016).
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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.

Borriana, document signat electrònicament al marge
La secretària
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