Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/8

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 28 / de febrer / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 28 / de febrer / 2019 a les 9:15

Lloc

Sala de comissions
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de
Govern Local el dia 21 de febrer de 2019.
2. Aprovar, si escau, l'expedient i plecs per a la contractació del servei de
manteniment de diverses aplicacions de gestió municipal, 2 lots (exp.
13482/2018).
3. Aprovar, si escau, l'expedient i plecs per a la contractació del subministrament
de paper DIN A4 per a les diverses dependències municipals (exp.
1188/2019).
4. Aprovar, si escau, l'expedient i plecs per a la contractació del
subministrament, en règim de lloguer, de cabines sanitàries per a
esdeveniments organitzats per l'Ajuntament de Borriana (exp. 948/2019).
5. Autoritzar, si escau, la devolució de garantia depositada en la prestació del
servei de transport adaptat per a persones de mobilitat reduïda (exp.
1088/2016).
6. Informar desfavorablement, si escau, la sol·licitud de declaració d'interés
comunitari per a instal·lació d'activitat en parcel·les 233, 234, 235 i 236
polígon 19 (exp. 738/2019).
7. Incoar, si escau, expedient per al restabliment de la legalitat urbanística i
ordenar la paralització d'obres executades a la parcel·la 170 polígon 43 (exp.
1817/2019).
8. Imposar, si escau, quinta multa coercitiva per incompliment d'ordre d'execució
de treballs per a restablir les degudes condicions de seguretat i salubritat al c/
de la Mare de Déu del Carme 31 (exp. 6895/2018).
9. Autoritzar, si escau, l'execució d'obres sol·licitades en edifici al c/ de la
Malva-rosa 2 (exp. 895/2019).
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10.Concedir, si escau, llicència ambiental i d'obres per a instal·lació d'activitat a
l'avinguda Llombai 53 (exp. 10536/2017).
11.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa al c/ d'Isaac Peral
18 (exp. 6698/2018).
12.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de piscina
en vivenda al c/ de la Malva-rosa 36 (exp. 692/2019).
13.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a derrocament de vivenda
al c/ de la Mare de Déu dels Àngels 9 (exp. 1430/2019).
14.Concedir, si escau, llicència de parcel·lació per a segregar parcel·la resultat
del PR Sector Novenes de Calatrava al c/ de Roma 12 cantó c/ Hèlsinky (exp.
1149/2019).
B) Activitat de control
15.Donar compte del decret núm. 2/2019, dictat pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Castelló, el qual té per desistits als recurrents en P.O.
000569/2017 i es declara la terminació del procediment (exp. CONT.
2004/2018).
16.Donar compte de la sentència núm. 741/2018 dictada pel Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat Valenciana, la qual estima parcialment el recurs
d'apel·lació núm. 139/2017 interposat contra sentència núm. 298/2016 dictada
en recurs contenciós administratiu núm. 546/2014 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Castelló (exp. 1678/2015).
C) Precs i preguntes
---

Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la
vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder
excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la
informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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