
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 7 d’agost de 2018

Hora: 8.15 hores (exp. 6999/2018)

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 extraordinària urgent celebrada per la Junta de 
Govern Local el dia 30 de juliol de 2018.

 2 Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local  
el dia 2 d'agost de 2018.

 3 Autoritzar,  si  escau,  devolució de garantia  a  favor  de AMBULANCIAS CSA SL,  per  la  
prestació del servei d'ambulàncies per a esdeveniments taurins, esportius i culturals de 
l'Ajuntament de Borriana  (exp. 11613/2015)

 4 Adoptar la mesura de policia de tancar l'establiment ubicat al c/Valencia, 31-bj-dcha, en 
què s'està exercint una activitat de «bar» (exp. 9152/2015)

 5 Concedir a GUFRESCO SL, llicència ambiental per a la instal·lació d'activitat dedicada a 
«ampliació d'indústria  de processament  de fruita IV gamma i  fabricació de suc fresc», 
ubicada al c/ Zinc i avda. L'Argent (exp. 13365/2017)

 6 Desestimar, si escau, les al·legacions presentades per Sr. José Ruiz Molina contra l'acord 
de la Junta de Govern Local de 05/07/2018, pel qual s'incoava execució subsidiària per a 
ordre per mitjà d'imposició de multes coercitives, en relació amb l'immoble ubicat al c/Mare 
de Deu del Carmen 31 (exp. 6895/2018)

 7 Declarar  comesa la  infracció  urbanística  lleu per  realitzar  obres  sense prèvia  llicència 
municipal, de tanca de parcel·la 150 del polígon 51 en Camí Santa Pau (exp. 6697/2018)

 8 Ordenar,  si  escau,  a  l'empresa  BUILDINGCENTER  SAU  a  la  neteja  immediata  de 
l'immoble ubicat al c/Sant Lluc 8 (exp. 1844/2018)

 9 Concedir, si escau, llicència d’obres sol·licitada per Sr. Olatz Torné Rodríguez, per a rasa a 
l'avda. Unión Europea, 26 (exp. 7334/2018)

 10 Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  les  obres: 
5611/2018, 7511/2018, 8931/2018, i 8933/2018.
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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.

Borriana, document signat electrònicament al marge
La secretaria
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