CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dijous 25 de juliol de 2019
Hora: 08.15 hores

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 ordinària celebrada per la Junta de
Govern Local el dia 18 de juliol de 2019.
2 Desestimació, si escau, de recurs d'alçada interposat contra l'acte de la mesa de
contractació en l'expedient d'adjudicacio d' «Estudi-diagnòstic per a la regeneració
física, econòmica i social de l'entorn urbà Barri La Bosca» EDUSI (2974/2019)
3

Adjudicació, si escau, d' «Estudi-diagnòstic per a la regeneració física, econòmica
i social de l'entorn urbà Barri La Bosca» EDUSI (G2974/19)

4 Aprovació, si escau, del Plan de Seguretat i Salud en el Treball per a la realització
d'obres de «condicionament de l'entorn de l'ermita de de Sant Blai” EDUSI (Expte.
13496/2018).
5 Autoritzar, si escau, projecte d'execució d'obres per a la construcció de vivenda
unifamiliar entre mitgeres al c. Mare de Déu dels Àngels, 9 (exp. 1434/2019).
6 Concedir, si escau, llicencia d'obres per a la construcció de vivenda unifamiliar
adosada i piscina en c. Brusel·les, 58 (2142/2019)
7 Sol·licitar autorització judicial per a l'execució subsidiària de treballs de
restabliment de les condicions de seguretat i salubritat al c. Benicassim, 18
(2930/2019)
8 Acceptar desistiment de llicència d'obres per a reforma d'oficina en edifici industrial
en avda. Nules (6250/2019)
9 Acceptar desistiment de llicència d'obres per a construcció vivenda unifamiliar
entre mitgeres en c. Sant serapi 18 (10367/2017)
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Concedir de llicència per a la realització de rasa per a subministrament de gas
natural en c. indústria, 1 a favor de nedgia cegas,s.a. (4734/2019)

11 Concedir llicència per a realització de rasa en c. Moncofa 13 per a subministrament
de gas natural a favor de nedgia cegas,s.a. (4899/2019)
12

Concedir llicència per a realització de connexió a la xarxa de sanejament
d'immoble ubicat en c/ eres 7 a favor de comunitat de propietaris c Les Eres, 7
(6966/2019)

13

Concedir llicència per a la construcció dues vivendes aparellades al c. José
Polo de Bernabé (6675/2019)

14

Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de l'obra
6954/2019.

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.
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