Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/15

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 30 / d’abril / 2020 a les 11:00
2ª convocatòria: 30 / 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 23 d'abril de 2020.
2. Alçar, si escau, l'objecció de la legalitat contingut al informe de Intervenció
municipal de fons (exp.2866/2016).
3. Prorrogar, si escau, contracte de gestió del servei d'escola infantil de primer
cicle de titularitat municipal "Príncep Felip", mitjançant gestió interessada
(exp. 2866/2016).
4. Aprovar, si escau, expedient per a la contractació de servei de manteniment
de les aplicacions de gestió municipal, 2 lots (exp. 2595/2020).
5. Declarar, si escau, la suspensió de l'execució del contracte de servei
d'execució dels programes esportius municipals, servei de vigilància, control,
socorrisme i primera assistència d'urgència en la piscina coberta municipal i
del servei d'obertura, informació, vigilància, control i tancament de les
instal·lacions esportives municipals en els pavellons poliesportius municipals,
en el camp de futbol municipal San Fernando i en el complex esportiu
municipal Llombai (exp.2329/2019).
6. Acceptar, si escau, desistiment i declarar conclús el procediment incoat per la
sol·licitud de llicència d'obres per la construcció de vivenda unifamiliar amb
piscina al C/ Particular S/n (exp. 6464/2017).
7. Concedir, si escau, llicència de parcel·lació de la finca registral nº 58374 (exp.
3218/2020).
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8. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per la rehabilitació de vivenda
unifamiliar al C/ Sant Xuxim 9 (exp. 1781/2020).
9. Concedir, si escau, llicència d'obres per l'execució de rasa a la avda.
Mediterrània 72 (exp. 3062/2020).
B) Activitat de control
10.Donar compte de les declaracions reponsable d'obres: 2845/2020,
3426/2020, 3362/202, 3489/2020 i 3556/2020
11.Comunicacions i incidències en relació al 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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