Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/18

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 21 / de maig / 2020 a les 11:00
2ª convocatòria: 21 / 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 14 de maig de 2020.
2. Aprovar, si escau. expedient per a la contractació del servei d'informació
meteorològica localitzada i personalitzada del municipi de Borriana (exp.
3349/2020)
3. Aprovar, si escau, l'expedient per a la contractació del servei d' assistència
tècnica per a l'elaboració d'un Pla Local de Residus del municipi de Borriana i
els documents d'Avaluació Ambiental Estratègica (exp. 3587/2020).
4. Prorrogar, si escau,per dos anys, contracte d'arrendament d'immoble a la
plaça de la Panderola amb destinació com a seu d'activitats de la Junta Local
Fallera de Borriana (exp. 4367/2016).
5. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a la construcció de piscina
a immoble al camí la Pedrera 28 (exp.2776/2020).
6. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a l'execució de rasa
d'escomesa de sanejament d'immoble a la carretera de Nules 121
(exp.3390/2020).
7. Ratificar, si escau, l'informe tècnic emés per l'Enginyer Tècnic Industrial, de
data 13 de maig de 2020, en relació a l'exp. ATLINE/2011/169/12 (exp.
968/2020).
B) Activitat de control
8. Donar compte de la declaració reponsable d'obra: 4131/2020
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NOTIFICACIÓ

Magnífic Ajuntament de Borriana
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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