NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/42

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 24 / d’octubre / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 24 / d’octubre / 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'octubre de 2019.
2. Prorrogar, si escau, els contractes del servei d'organització i producció
d'animació per a la desfilada de cavalcada de reis, el subministrament de
caramels per a la cavalcada i el subministrament de l'equip de so i llums per a
la recepció dels reis a l'Ajuntament, 3 lots (exp. 12319/2018).
3. Aprovar, si escau, l'expedient i plecs de contractació dels elements necessaris
per a l'actualització de la infraestructura virtual de l'Ajuntament, cofinançat pel
fons europeu de desenrotllament regional en el marc del programa operatiu
de creixement sostenible 2014-2020 (exp. 5884/2019)
4. Aprovar, si escau, l'expedient per a la contractació, per mitjà de concurs
d'idees amb intervenció de jurat, per a l'ordenació i adequació del Centre
Urbà de Borriana, cofinançat pel fons europeu de desenrotllament regional en
el marc del programa operatiu de creixement sostenible 2014-2020(exp.
4331/2019).
5. Desestimar, si escau, recurs de reposició interposat contra resolució
d'Alcaldía núm. 2019-3104 d'adjudicació actuacions musicals amb motiu
actes fallers i festes patronals (exp. 7313/2019).
6. Aprovar, si escau, el pla de seguretat i salut en el treball per a l'execució de
les obres de regeneració urbana del barri de la Bosca i voltants a Borriana,
cofinançat pel fons europeu de desenrotllament regional en el marc del
programa operatiu de creixement sostenible 2014-2020 (exp. 6620/2019).
7. Desestimar, si escau, recurs de reposició interposat contra acord d'esta Junta
de data 27 de juny de 2019, i deixar sense efecte la imposició multa coercitiva
(exp. 6895/2019).
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8. Ordenar, si escau, la demolició d'obres executades sense llicència a la
parcel·la 173 polígon1 (exp. 5158/2019).
9. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a legalització de
tancament al camí del Sedre parcel·la 462 polígon 46 (exp. 4636/2019).
10.Concedir, si escau, llicència ambiental i d'obres per a instal·lació d'activitat al
c/ del Zinc 30 (exp. 4124/2019).
11.Concedir, si escau, llicència d'obres per a rasa al c/ de Peníscola 10 (exp.
5857/2019).
12.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda
al c/ de Juan Carlos I 24 (exp. 7845/2019).
13.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada a la plaça de la Mercè cantó
c/ de Sant Pere Pasqual (parròquia de la Mercè) (exp. 8216/2019).
B) Activitat de control
14.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
8205/2019 i 9626/2019.
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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