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Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dijous 12 de juliol de 2018
Hora: 8.15 hores

(exp. 6986/2018)

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

2

Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local
el dia 5 de juliol de 2018.
Adjudicar, si escau, el servei de:
2.1. manteniment i conservació d'instal·lacions de protecció contra incendis en edificis
municipals (exp. 5317/2018).
2.2. prevenció de riscos laborals en totes les seues modalitats per a l'Ajuntament (exp.
3595/2018).

3

Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística infringida per execució
d'obres sense llicència a la parcel·la 281 i 282 polígon 24 (exp. 8292/2018).

4

Proposar, si escau, com a mesura de restauració de legalitat urbanística, la demolició
d'obres executades sense llicència a la:
4.1. parcel·la 20 polígon 53 camí Santa Pau cantó camí Marjalet (exp. 13479/2016).
4.2. parcel·la a la partida la Jova 28 camí Santa Pau (exp. 3757/2018).

5

Concedir, si escau, pròrroga per a la finalització d'obres concedides de manteniment de
fatxada al c/ del Migjorn 22 B (exp. 2760/2018).

6

Concedir, si escau, llicència per a legalització d'obres de reparació de piscina al c/ de
Johann Sebastian Bach 13 (exp. 3422/2017).

7

8

Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a:
7.1. tancament de parcel·la a la Serratella 253 (exp. 8316/2018).
7.2. sanejament de paret i reposició de tancament en parcel·la a Santa Bàrbara partida
Calamó 74 (exp. 8264/2018).
7.3. tapat de séquia al polígon 23 parcel·la 352 (exp. 8247/2018).
7.4 construcció de vivenda unifamiliar aïllada amb piscina al c/ de Gandia 1 (exp.
5423/2018).
Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 8257/2018,
8269/2018, 8328/2018, 8372/2018 i 8378/2018.
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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.
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