Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/45

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 14 / de novembre / 2019 a les 8:30
2ª convocatòria: 14 / de novembre / 2019 a les 9:30

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 7 d'octubre de 2019.
2. Declarar, si escau, deserta la contractació del servei d'informació
meteorològica localitzada i personalitzada del municipi de Borriana (exp.
6129/2019).
3. Prorrogar el contracte del servei de manteniment i inspecció periòdica de les
instal·lacions elèctriques als locals de pública concurrència i centres de
transformació dependents de l'Ajuntament (exp. 6157/2019).
4. Autoritzar, si escau, la divisió de local al c/ de Manuel Peris Fuentes 13 (exp.
9584/2019).
5. Ratificar acord de desestimar sol·licitud de revisió de cànon urbanístic, i
desestimar la mateixa (exp. 9462/2016)..
6. Executar subsidiàriament, si escau, els treballs de retirada de postes de
desviament d'instal·lacions i subjecció de nou cablejat de façanes al camí
d'Artana 14, 16 i 18 (exp. 6345/2019).
7. Imposar, si escau, dècima i última multa coercitiva per incompliment d'ordre
d'execució de treballs de restabliment de condicions de neteja, salubritat i
adorn públic al c/ Sant Roberto 3 (exp. 3174/2016).
8. Concedir, si escau, pròrroga per a finalització d'obres de canalització
concedides al c/ de Francisco Branchadell (exp. 15212/2017).
9. Concedir, si escau, nova pròrroga per a l'inici d'obres d'instal·lació concedides
de línia aèria trifàsica a la partida la Huerta (Vintens) (exp. 15213/2017).
10.Concedir, si escau, ampliació de llicència d'obres concedida al c/ d'Isaac
Albéniz 8 (expte. 9701/2019).
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NOTIFICACIÓ

Magnífic Ajuntament de Borriana
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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