
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 13 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 6 de juliol de 2017. 

 2 Prorrogar, si escau, el contracte del servei de prevenció, tractament, control i erradicació de 
legionel·losi en dependències i instal·lacions de Borriana (exp. 358/2015).

 3 Aprovar, si escau, el projecte d'obres de reparació del paviment:
3.1. de camins rurals i accessos Pedrera i altres (exp. 8608/2017).
3.2. de vials urbans avinguda del setze de juliol i altres (exp. 8609/2017).

 4 Aprovar, si escau, memòria valorada d'obres d'intervenció i millora a les antigues escoles 
de Santa Bárbara (exp. 8055/2017).

 5 Proposar, si  escau, a Jesús Marín García i  una altra, com a mesura de restauració de 
legalitat  urbanística vulnerada,  la demolició de tanca a la parcel·la 55 polígon 54 (exp.  
13631/2016).

 6 Incoar,  si  escau,  a  Jorge  A.  Aymerich  Cerezo  i  una  altra,  expedient  sancionador  per 
infracció  urbanística  per  execució  d'obres  sense  llicència  al  c/  dels  Mariners  11  (exp. 
8589/2017).

 7 Concedir, si escau, pròrroga de llicència d'obres sol·licitada per:
7.1.  GRUPIN SA per a construcció d'edifici al c/ de Roberto Roselló Gasch – avinguda del 

Transport (exp. 4139/2015).
7.2. Frederic Taverne i Raquel Rosell Llidó per a reforma de vivenda al c/ de la Puríssima 

20 (exp. 8469/2017).

 8 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per Juan Arroyo March per a tanca al camí  
Virrangüe (exp. 7367/2017).
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 9 Denegar, si escau, a GAS NATURAL CEGAS SA, llicència d'obres per a rasa al c/ de Sant 
Guillem 3 (exp. 5295/2017).

 10 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 8423/2017,  
8432/17, 8508/2017, 8514/2017 i 8516/2017.

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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