Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/16

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 7 / de maig / 2020 a les 11:00
2ª convocatòria: 7 / de maig / 2020 a les 12:00

Lloc

Sessió telemàtica per videoconferència (Art. 46.3, Llei
7/1985 de 2 d'abril
Admet participació a distància, podent connectar mitjançant:
«Plataforma Zoom, accés amb codi de sessió i admissió
prèvia.»

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 30 d'abril de 2020.
2. Prorrogar, si escau, contracte del servei de manteniment dels sistemes de
seguretat instal·lats als col·legis públics i dependències municipals de
Borriana (exp. 5773/2015).
3. 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).
4. Declarar, si escau, la suspensió de l'execució del contracte de servei de
manteniment dels camps de gespa artificial al complex esportiu municipal de
Llombai i al camp de futbol municipal San Fernando (exp.4370/2019).
5. Concedir, si escau, període d'audiència al interessat en ordre a la formulació
d'al·legacions prèvies a la confiscació parcial de fiança, en relació a la
contractació d'obres de reparació de ferm i actuacions complementàries en
vials municipals al C/ Escorredor i altres, incloses al Pla de Cooperació
Provincial d' Obres i Serveis de la Diputació provincial de Castelló per
l'exercici 2018, Pla CS 135 (exp. 9804/2018).
6. Aprovar, si escau, novació de contracte d'arrendament de immoble a la Avda.
Corts Valencianes 1, finca registral 41575 ,amb destinació com a dipòsit de
vehicles municipal, centre d'atenció temprana (CAT) i dependències
municipals (exp. 2439/2017).
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7. Deixar, si escau, sense efecte la resolució de l'Alcaldia Presidència
nº687/2020 de 24 de febrer, la qual ordenava l'arxiu de l'expedient incoat a
l'interessat amb motiu de l'exercici d'activitat de reparació, venda i
arrendament de carretes elevadores sense llicència prèvia al C/ del Bronze 49
nau 4, desestimació del recurs contenciós-administratiu interposat i
tancament de l'activitat (exp.10658/2019).
8. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a l'adequació de planta
baixa de locals de aparcament en desús, per a la construcció de quatre
vivendes adaptades amb sortida a cota de plaça interior de la promoció
pública de Francisco Tomàs i Valiente de Borriana a la plaça Francisco Tomàs
i Valiente nº. 6 i 7 (exp.1493/2020).
9. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a la col·locació en el
interior de parcel·la particular al C/ Pescadors nº17, d'un enfortiment
prefabricat de formigó per al sosteniment d'una línia elèctrica de baixa tensió i
possibilitar la re-connexió d'un abonat amb el desmuntatge del traçat de la
línia actual (exp. 3148/2020).
B) Activitat de control
10.Donar compte de la pròrroga automàtica del conveni subscrit en relació a
l'ocupació d'una part de terrenys i infraestructures municipals per a
l'instal·lació d'una estació base (antena) de telefonia mòbil a la parcel·la nº. 27
de la Ctra. de Almassora (Cementeri municipal), de titularitat municipal, per un
període dos anys (exp. 3361/2020).
11.Comunicacions i incidències en relació al COVID-19
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.
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