NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/10

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 12 / de març / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 12 / de març / 2020 a les 9:30

Lloc

Sala de comissions

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 05 de març de 2020
2. Declarar, si escau, en situació administrativa de jubilació a funcionari
conserge de col·legi que ocupa el lloc de treball nº 288 de la vigent
RPT(exp.1407/2020).
3. Prorrogar, si escau, contracte de subministrament, en régim de lloguer, de
furgó d' atestats per a la Policia Local (exp. 12546/2015).
4. Prorrogar, si escau, contracte de serveis de manteniment de diverses
aplicacions de gestió municipal: EUROCOP, DEPOWIN i ODILOGB
(13484/2018).
5. Aprovar, si escau, l' expedient de contractació del servei de manteniment dels
sistemes de seguretat instal·lats als col·legis públics i dependències
municipals de Borriana (exp. 8901/2019).
6. Aprovar, si escau, memòria de renovació de xarxa de proveïment i
clavegueram al camí Serratella, emmarcat al Plà anual de renovació i millora
d' infraestructures del servei al exercici 2023 (exp. 2111/2020).
7. Aprovar, si escau, projecte bàsic i d' execució d' obres de reparació dels
danys ocasionats per la tempesta Gloria al camí la Serratella, desde Brisamar
fins al nº 50 (exp. 2131/2020).
8. Incoar, si escau, expedient de restauració de la legalitat urbanística per
execució d' obres sense llicència prèvia ni ordre d' execució al C/ Mare de
Déu del Roser 24-C/ Sant Joan de la Creu 25 (exp. 1460/2020).
9. Incoar, si escau, expedient de restauració de la legalitat urbanística vulnerada
per realització d'obres sense llicència ni ordre d' execució prèvies a la
parcel·la 303 polígon 46, i ordenar suspensió immediata d'obres (exp.
2348/2020).
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10.Autoritzar, si escau, projecte d' execució i concedir llicència d' execució d'
obres consistents en la construcció d' edifici de 12 vivendes i 6 garatges al C/
Lucrecia Bori 2, cantó C/ Sant Lluc i C/ Vinaròs (exp. 5606/2019).
11.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per la substitució de pilars en
terrassa de vivenda unifamiliar al C/ Lleida 40 (exp. 1543/2020).
12.Concedir, si escau, llicència d' obres sol·licitada per la construcció de piscina
en vivenda unifamiliar al C/ Galileu 6 (exp.2225/2020).
B) Activitat de control
13.Donar compte de les declaracions responsables per a l' execució de les
obres:1169/2020, 1641/2020, 2080/2020, 2312/2020, 2316/2020 i 2317/2020.
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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