Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/7

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 21 / de febrer / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 21 / 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 14 de febrer de 2019.
2. Adherir-se, si escau, a l'acord marc de serveis postals a licitar per la central
de compres de la Diputació Provincial (exp. 1707/2019).
3. Adjudicar, si escau, el contracte d'adquisició de dispositius per a la millora de
la interconnexió de serveis municipals de l'Ajuntament de Borriana, cofinançat
pel fons europeu de desenrotllament regional al marc del programa operatiu
de creixement sostenible 2014-2020, 2 lots (exp. 12647/2018).
4. Adjudicar, si escau, el contracte d'obres de reparació de paviment del carrer
Menéndez Pelayo i altres vials, incloses al Pla Castelló 135-2 de la Diputació
Provincial per a realització d'Inversions Financerament Sostenibles (IFS)
exercici 2018 (exp. 12986/2018).
5. Proposar, si escau, com a mesura de restauració de legalitat vulnerada, la
demolició d'obra executada sense llicència a l'avinguda Vicente Cañada
Blanch 96 cantó camí Fondo (exp. 12824/2018).
6. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja i tancament de parcel·la al
c/ de l'Andana 2D (exp. 5969/2018).
7. Executar subsidiàriament, si escau, els treballs necessaris de restabliment de
degudes condicions de seguretat i salubritat en immoble a la carretera de
Nules 106 (exp. 2282/2018).
8. Declarar, si escau, la innecessarietat de llicència de parcel·lació sol·licitada
per a segregar parcel·la al c/ de la Mare de Déu dels Àngels 32 i c/ de
l'Escorredor 41 (exp. 1368/2019).
9. Concedir, si escau, llicència de parcel·lació per a segregar parcel·la resultat
del PR Sector Novenes de Calatrava al camí c/ Dublín (exp. 1365/2019).
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10.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a legalització d'obres de
derrocament de diverses construccions al camí Vell de València 36 (exp.
812/2019).
11.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa al c/ d'Almenara 8
(exp. 1592/2019).
12.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a ampliació i reforma de
vivenda al c/ de Benet XIII 8 (exp. 963/2019).
B) Activitat de control
13.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
1095/2019, 1206/2019, 1420/2019, 1543/2019, 1544/2019, 1545/2019,
1546/2019 i 1625/2019.
C) Precs i preguntes
---

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
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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