Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/37

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 19 / de setembre / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 19 / de setembre / 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 12 de setembre de 2019.
2. Autoritzar, si escau, el servei de prevenció, tractament, control i eradicació de
legionel·losi a les dependències i instal·lacions de l'Ajuntament (exp.
5022/2019).
3. Modificar, si escau, el contracte d'uniformitat i complements amb destinació al
cos de Policia Local i Guarderia Rural de l'Ajuntament (exp. 10586/2018).
4. Adjudicar, si escau, el contracte d'obres de regeneració urbana del barri la
Bosca i voltants de Borriana, cofinançat pel Fons Europeu de Desenrotllament
Regional al marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020
(exp. 6620/2019).
5. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja de parcel·la al c/ Lleida 22
(exp. 6817/2018).
6. Estimar parcialment, si escau, escrit d’al·legacions i concedir termini de dos
mesos per a sol·licitar llicència de legalització d'obres realitzades al c/ de
Carlos Romero Vernia el Liante 9 (exp. 2605/2019).
7. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reparació i reposició de
moldures amb ocupació de via pública al c/ el Barranquet 10 (exp.
7878/2019).
8. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a derrocament de vivenda
al c/ l'ermita de Juan Granell (exp. 8349/2019).
9. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a tancament de parcel·la
al polígon 13 parcel·la 259 (exp. 10859/2018).
10.Concedir, si escau, llicència d'obres provisional sol·licitada per a alçament de
murs i cobriment de solar al c/ de la Mare de Déu dels Àngels 20 (exp.
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NOTIFICACIÓ

Magnífic Ajuntament de Borriana
7177/2019).
B) Activitat de control
11.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
7648/2019, 7651/2019, 7681/2019, 8336/2019, 8351/2019, 8414/2019 i
8418/2019.
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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