
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 5 d’abril de 2018

Hora: 8.15 hores (exp. 4090/2018)

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 març de 2018.

 2 Adjudicar, si escau, el contracte del servei de:
2.1. manteniment de xarxa i equips de radiocomunicació del cos de la Policia Local (exp. 

11683/2017).
2.2.  redacció  de  l’avantprojecte  d'urbanització  del  recinte  destinat  per  a  ampliació  del  

cementeri municipal i del projecte de la Fase I d'urbanització (exp. 14099/2017).

 3 Aprovar, si  escau, la pròrroga del contracte d'arrendament del local destinat a Tinència 
d'Alcaldia als poblats marítims de Borriana (exp. 5826/2015).

 4 Incoar, si escau, a María del Carmen López Cortés, expedient de restauració de legalitat  
urbanística per obres sense llicència a la partida la Jova 28 camí de Santa Pau (exp. 
3757/2018).

 5 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
5.1. Juan Salvador Pérez Villanueva i una altra per a construcció de vivenda amb piscina al 

c/ Nicosia 5B (exp. 2736/2018).
5.2. Mª Teresa Gema Renau Monfort per a reparació de cornisa en immoble al c/ de l’aigua 

2 (exp. 3592/2018).
5.3.  Enrique  Gallén  Alarcón  per  a  construcció  de  piscina  al  c/  de  Suera  11  (exp.  

3775/2018).
5.4. María Dolores Traver Miró per a tancament i reposició paviment al camí la Cossa (exp. 

3743/2018).

 6 Donar compte de les declaracions responsables per a l’execució de les obres: 767/2018, 
1581/2018,  3221/2018,  3462/2018,  3463/2018,  3828/2018,  3835/2018,  3839/2018, 
4053/2018 i 4056/2018.

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.
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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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