
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dimarts 18 d’abril de 2017

Hora: 08.00 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 els esborranys de les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta 
de Govern Local els dies 6 i 11 d’abril de 2017.

 2 Prorrogar, si escau, el contracte de:
2.1. concessió administrativa del quiosc, de propietat municipal, ubicat a la plaça camí 

d’Onda (exp. 357/2015).
2.2. subministrament de cinc vehicles per a Policia Local, en règim de lloguer (exp.  

9300/2015).

 3 Requerir, si escau, documentació en licitació contracte de:
3.1.  concessió  administrativa  explotació  d'instal·lacions  bar  del  Trinquet  (exp.  

1616/2017).
3.2.  servei de manteniment d’equips i instal·lacions tèrmiques als edificis municipals 

(exp. 9733/2016). 

 4 Autoritzar, si escau, la devolució de garantia depositada en concessió administrativa del 
quiosc, de propietat municipal, ubicat a la plaça 9 d'octubre (exp. 1362/2015). 

 5 Autoritzar, si escau, a Alejandro Seores Ferrer i Concepción Pitarch Bort, la modificació 
del projecte de construcció de vivenda unifamiliar al c/ Roma 3  (exp. 3770/2017).

 6 Ordenar, si escau, a BUILDINGCENTER SAU l'execució de treballs per a mantindre les 
condicions de seguretat i salubritat al c/ de Sant Leandre 16 (exp. 12875/2016).

 7 Concedir,  si  escau,  a  Manuel  Martínez  Raga,  termini  per  a  legalització  d'obres 
executades al c/ de les Alqueries 27 (exp. 8686/2016).

 8 Concedir, si escau, sol·licitud de llicència d'obres a:
8.1. GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al camí Artana 28 (exp. 12367/2016).

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es  



 
Magnífic Ajuntament de Borriana

8.2.  GAS NATURAL CEGAS SA per  a  rasa  a  l’av.  de  la  Unió  Europea  32  (exp.  
14712/2016).

8.3.  Manuel  Ramón Aragó Artero  per a derrocament  al  c/  de  Velázquez s/n (exp.  
2211/2017).

 9 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  les  obres: 
12383/2016, 4316/2017, 4431/2017, 4493/2017 i 4567/2017.

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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