Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/16

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 25 / d’abril / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 25 / d’abril / 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 17 d'abril de 2019.
2. Aprovar, si escau, l'expedient i plecs per a la contractación del servei de
realització d'un estudi-diagnòstic per a la regeneració física, econòmica i
social de l'entorn urbà del barri la Bosca de Borriana, cofinançat pel fons
europeu de desenrotllament regional en el marc del programa operatiu de
creixement sostenible 2014-2020 (exp. 2974/2019).
3. Prorrogar, si escau, el contracte del servei de manteniment d’equips i
instal·lacions tèrmiques en edificis municipals (exp. 9733/2016).
4. Prorrogar, si escau, el contracte del servei d'accés a internet per mitjà de
xarxes fixes per a l'Ajuntament (exp. 15630/2016).
5. Prorrogar, si escau, el contracte del servei de manteniment d'ascensors de
col·legis públics i immobles municipals (exp. 3656/2017).
6. Aprovar, si escau, els preus públics de les edicions municipals «El Museu
Arqueològic municipal de Borriana» i « Frases borrianenques» (exp.
3686/2019).
7. Ordenar, si escau, l'execució de treballs d'adequació d'edifici en condicions de
seguretat, salubritat i ornament en immoble al c/ de les Terrasses 9 (exp.
8286/2018).
8. Executar subsidiàriament, si escau, els treballs necessaris de restabliment de
degudes condicions de seguretat i salubritat en parcel·la a l'aviguda de
Cañada Blanch (exp. 2927/2019).
9. Concedir, si escau, llicència ambiental i d'obres per a instal·lació d'activitat a
la parcel·la 243 polígon 10 camí Echevarría (exp. 9917/2018).
10.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a cala al c/ del Raval
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NOTIFICACIÓ

Magnífic Ajuntament de Borriana
cantó c/ de M. Menéndez y Pelayo (exp. 3273/2019).
B) Activitat de control
--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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