NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/47

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 28 / de novembre / 2019 a les 8:30
2ª convocatòria: 28 / 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 21 de novembre de 2019.
2. Declarar, si escau, en situació administrativa de jubilació anticipada al
funcionari de carrera que ocupa plaça d'agent de policía lloc núm. 97 de la
RPT (exp. 236/2019).
3. Declarar, si escau, en situació administrativa de jubilació al funcionari de
carrera que ocupa plaça de subaltern lloc núm. 11 de la RPT (exp.
8665/2019).
4. Adjudicar, si escau, el subministrament d'elements necessaris per a
l'actualització de la infraestructura virtual de l'Ajuntament de Borriana,
cofinançat pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional al marc del
programa operatiu de creixement sostenible 2014-2020 (exp. 9362/2019).
5. Autoritzar, si escau, la devolució de la garantia depositada del
subministrament, en règim de lloguer, i treballs de col·locació i retirada de
cadires i taules en Batalla de Flores, festa paelles en Misericòrdia i en festa
paelles Sant Blai (exp. 5086/2018).
6. Concedir, si escau, pròrroga de dos setmanes en termini d'entrega del
projecte d'execució i estudis associats, a adjudicatària de contracte redacció
projectes, documents i direcció facultativa per a construcció i posada en
funcionament de nou centre ensenyança a càrrec de programa Edificant (exp.
3343/2019).
7. Concedir, si escau, pròrroga de dos mesos per a l'execució de les obres
d'adequació de l'entorn de Sant Blai, cofinançat pel Fons Europeu de
Desenrotllament Regional al marc del programa operatiu de creixement
sostenible 2014-2020 (exp. 13496/2018).
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8. Adjudicar, si escau, el contracte d'obres d'adequació del poliesportiu antic de
la Bosca, incloses al Pla de Cooperació Provincial d'Obres i Serveis al
exercici 2019 «Pla Castelló 135» (exp. 7940/2019).
9. Acceptar, si escau, el preu just fixat pel Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa
en valoració de parcel·les núm. 8, 9 i 10 del projecte expropiació terrenys
necessaris d’eixamplament calçada carretera del Grau de Borriana (exp.
14501/2017).
10.Assenyalar, si escau, nou emplaçament per a l'execució forçosa dels treballs
de neteja d'immoble al c/ Cullera 15 (exp. 2923/2019).
11.Desestimar, si escau, sol·licitud formulada relatiu a declaració de situació
individualitzada de minimització d'impacte territorial d'edificació construïda a
la parcel·la 93 polígon 3 (exp. 1917/2018).
12.Declarar, si escau, restablida parcialment la legalitat urbanística infringida a la
parcel·la 149 polígon 51 camí Santa Pau (exp. 15595/2017).
13.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a derrocament de dos
edificis a la plaça Major 6 i 6A (exp. 7006/2019).
14.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reforma de vivenda i
construcció de piscina al c/ de la Malva-rosa 64 (exp. 10483/2019).
15.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a derrocament al camí la
Coixa 36 (exp. 9970/2019)
B) Activitat de control
16.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
93/2019 i 7811/2019.
C) Precs i preguntes
---

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.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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