
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 6 de juliol de 2017

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 29 de juny de 2017. 

 2 Adjudicar, si escau, la contractació del servei de manteniment de màquines d'entrenament 
a la sala fitness a la piscina municipal (exp. 2440/2017).
 

 3 Autoritzar, si escau, a Grúas La Plana SL, la devolució de fiança depositada com a garantia 
en  el  servei  d'immobilització,  retirada i  trasllat  de  vehicles  de  la  via  pública  al  depòsit 
municipal (exp. 7278/2015). 

 4 Prorrogar, si escau, el contracte de serveis auxiliars a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de 
Borriana (exp. 9467/2016).

 5 Imposar,  si  escau,  nova  multa  coercitiva  per  incompliment  d'orde  de  restabliment  de 
legalitat urbanística infringida per:
5.1.  Francisco Gómez Núñez i una altra a la parcel·la 421 polígon 23 (exp. 2099/2015).
5.2.  Florencia  Picazo  Jimeno  i  altres  al  polígon  27  parcel·la  248  Pedra  Blava  (exp.  

11699/2015).

 6 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
6.1. César Monfort Pitarch per a construcció de piscina al c/ de les Illes Columbretes 8  

(exp. 7218/2017).
6.2.  Francisco Javier  Gavara Ripoll  per  a  ampliació de tanca al  c/  del  Gregal  8  (exp.  

7592/2017).
6.3.  Jorge Escobedo Perelló per a construcció de vivenda al  c/  de Gerardo Diego 14,  

parcel·la 10 UE C4-1 (exp. 7860/2017).
6.4. José Miguel Egea Polo per a tanca i neteja de parcel·la al c/ de Manuel Granell Ferrer 

5 (exp. 8115/215).
6.5. JOMAVISCO SL per a prospecció al c/ de Jaime Chicharro 39 (exp. 7599/2017).
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 7 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 8116/2017, 
8117/2017, 8118/2017, 8120/2017 i 8290/2017.

 

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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