NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/9

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 5 / de març / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 5 / de març / 2020 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 27 de febrer de 2020.
2. Declarar, si escau, en situació administrativa de jubilació a funcionari que
ocupa plaça de guarda rural (exp. 2116/2020).
3. Prorrogar, si escau, el contracte de subministrament, en règim de lloguer, de
dos furgonetes per a Via Pública (exp. 10118/2015).
4. Prorrogar, si escau, el contracte del servei de desratització, desinsectació i
desinfecció en dependències municipals i llocs públics al terme municipal de
Borriana (exp. 11550/2015).
5. Adjudicar, si escau, contracte de subministrament, en règim de lloguer, d' un
furgó amb destinació a la unitat d' atestats/ oficina mòbil del cos de policia
local de Borriana (exp. 8900/2019).
6. Adjudicar, si escau, el contracte de subministrament, en règim de lloguer, de
cuatre vehícles per a via pública, 2 lots (exp. 9867/2019).
7. Ordena, si escau, l' execució de treballs de neteja de parcel.la al camí d'
Artana 2 (exp. 7626/2019)
8. Incoar, si escau, expedient de restauració de la legalitat urbanística vulnerada
per realització d'obres sense llicència al polígon 13 parcel·la 239 (exp.
1626/2020).
9. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i ratificar l'acord de la Junta de
Govern, el qual incoa expedient de restauració de legalitat urbanística per la
realització d' obres sense llicència a la ctra. d'Almassora s/n polígon 53
parcel·la 279 (exp. 180/2020)
10.Denegar, si escau, sol·licitud de llicència d'obres per a rasa de conexió a la
xarxa de clavegueram d'immoble a la carretera del Grao 47 (exp. 8392/2019).
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Magnífic Ajuntament de Borriana
B) Activitat de control
11.Donar compte de la sentència nº 48/2020 del Jutjat Contenciós Administratiu
nº1 de Castelló, la qual estima el recurs contenciós administratiu en
P.A.401/206 i procedir a l'execució de la mateixa consignant al jutjat (exp.
11623/2016).
12.Donar compte de la sol.licitud de certificat de compatibilitat urbanística per a
activitat de valorització de residus en zona contigua a la carretera Vila-real
parcel·les 7, 8, 9, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 3 i 39 del polígon 54 (exp.
816/2020)
13.Donar compte de la declaració responsable per a l´execució d'obra
1258/2020
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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