Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/18

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 9 / de maig / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 9 / de maig / 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 2 de maig de 2019.
2. Aprovar, si escau, expedient i plecs per a la contractació del servei de
redacció de projectes, documents tècnics i direcció facultativa per a la
construcció i posada en funcionament de nou centre d'ensenyança a
substituir l'actual IES Jaume I, finançat per la Generalitat Valenciana a càrrec
del programa EDIFICANT (exp. 3343/2019).
3. Aprovar, si escau, l'operació inversions per a la regeneració física i
socioeconòmica de la ciutat de Borriana que s'emmarca a la Línia AGR
Regeneració física, econòmica i social de les àrees desfavorides de Borriana
del Pla d'Implementació de l'EDUSI de Borriana (exp. 12815/2018).
4. Aprovar, si escau, l'operació d’acondicionament d'espais culturals i
dinamització de la xarxa de museus de la ciutat de Borriana que s'emmarca
en l'AGR Foment del patrimoni històric i cultural de la ciutat de Borriana del
Pla d'Implementació de l'EDUSI de Borriana (exp. 12815/2018).
5. Aprovar, si escau, l'operació d'incorporació de les tecnologies de la informació
i la comunicació per al desenrotllament de l'administració electrònica que
s'emmarca a la Línia d'Actuació AGR Millora de l'ús i qualitat de les TIC i
l'accés a les mateixes en la ciutat de Borriana del Pla d'Implementació de
l'EDUSI de Borriana (exp. 12815/2018).
6. Estimar, si escau, escrit presentat i deixar sense efecte multa coercitiva
imposada en l'execució subsidiària dels treballs tendents a mantindre
condicions seguretat i salubritat de la parcel·la al c/ de la Gomera 8 (exp.
2090/2019).
7. Declarar, si escau, restablides parcialment les condicions de seguretat,
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salubritat i ornament públic d'immoble a la carretera de Nules 106, i concedir
termini per a execució d'altres treballs (exp. 1820/2019).
8. Desestimar, si escau, el recurs de reposició interposat i ratificar acord adoptat
d'ordre de demolició de tancament de parcela 235 polígon 9 al camí la Cossa
(exp. 7021/2018). (exp. 2036/2018).
9. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a elevació de planta en
vivenda al c/ de Sant Joan 16 (exp. 9972/2018).
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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