Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/17

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 14 / de maig / 2020 a les 11:00
2ª convocatòria: 14 / 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 7 de maig de 2020.
2. Prorrogar, si escau, contracte de immobilització, retirada i trasllat de vehicles
de la via pública al depòsit municipal de Borriana (exp.7961/2016).
3. Prorrogar, si escau, contracte de subministrament de gas natural als
immobles i instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Borriana ( exp.
3203/2019).
4. Aprovar, si escau, expedient per a la contractació de servei de muntatge i
desmuntatge d'instal·lacions portàtils a la via pública, inclús el transport, al
terme municipal de Borriana (exp. 3292/2020).
5. Incoar, si escau, expedient sancionador per la realització d'activitat
d'explotació ramadera sense la deguda inscripció al Sistema Integral de
Traçabilitat Animal d' Explotacions ramaderes ni llicència ambiental prèvia a la
parcel·la 4 del poligon 43 de Borriana (exp. 3208/2020).
6. Denegar, si escau, autorització sol·licitada per a l' instal·lació de tanca
publicitària a la Av. Camí d' Onda 75 D (exp. 1682/2020).
7. Acceptar, si escau, desistiment i declarar conclús l'expedient incoat per a la
concessió d' autorització per a l'instal·lació de tanca publicitària a la carretera
de Nules 86 (exp. 1708/2020).
8. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a la construcció d'oficines,
vestuaris i magatzem a nau industrial a l' Av. de l'Argent 36 Pª14 (exp.
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3718/2020).
9. Concedir, si escau, llicència d'obres per a l'execució de rasa a la via pública
front al nº 57 de la carretera de Nules (exp. 3768/2020).
B) Activitat de control
10.Donar compte de les declaracions reponsables d'obres: 2981/2020,
3720/2020 i 3816/2020
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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