Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/14

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 23 / d’abril / 2020 a les 11:00
2ª convocatòria: 23 / d’abril / 2020 a les 12:00

Lloc

Sesión telemática por videoconferencia (Art. 46.3, Ley
7/1985 de 2 de abril)
Admet participació a distància, podent connectar mitjançant:
«Plataforma Zoom, acceso con código de sesión y admisión
previa.»

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 9 d'abril de 2020.
2. nulo
3. Correcció, si escau d'error detectat en l'acord de la Junta de Govern local
celebrada el dia 09/04/2020, la qual modifica les pòlisses d' assegurança de
danys i flota de l' Ajuntament de Borriana (exp.2490/2019).
4. Aprovar, si escau, expedient per a la contractació del subministrament i
muntatge del mobiliari urbà, mòduls de cal·listènia,al parc de Calatrava,
contracte cofinançat per el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, emmarcat
dins del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020 ( exp.
10477/2020).
5. Aprovar, si escau, expedient per a la contractació de servei de immobilització i
retirada de tota mena de vehicles de les vies públiques de Borriana (exp.
437/2020).
6. Aprovar, si escau, expedient per a la contractació del subministrament,en
règim de lloguer, de tres vehicles furgonetes amb destinació al servei
municipal de Via Pública, 2 lots ( exp.2923/2020).
7. Concedir, si escau, llicència ambiental municipal per a la instal·lació d'activitat
de taller mecànic de construcció de maquinaria hortofrutícola i serralleria a la
ctra. Nules, 99 nau 2 (exp.11797/2019).
8. Ordenar , si escau, l'execució de treballs en ordre al restabliment de les

Codi Validació: 9Z4LTK5NTYMCFD5FWLXMW6QDX | Verificació: https://burriana.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Elvira de Alba Alonso ( 1 de 1 )
Secretaria Acctal.
Data Signatura : 20/04/2020
HASH: a852dd2fb39bed72cf626601c7649593

NOTIFICACIÓ

Magnífic Ajuntament de Borriana
degudes condicions de seguretat salubritat i ornat públic de immoble al C/
Bisbe 11 (exp.10092/2019).
9. Prorrogar, si escau,llicència d'obres sol·licitada per a la construcció de
vivenda unifamiliar entre mitgeres al C/Nicosia 10 (exp. 10846/2017).
10.Autoritzar, si escau, l'execució i inici d'obres de construcció de nau industrial
sense ús específic al C/ Bronze 15 (exp.11551/2019).
11.Concedir, si escau, llicència d' obres sol·licitata per a la reforma i ampliació de
vivenda unifamiliar al C/ Cova Santa 23 (exp. 1676/2020).
B) Activitat de control
12.Donar compte de la declaració reponsable d' obra: 2237/2020
13.Información Covid-19
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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