Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/21

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 11 / de juny / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 11 / de juny / 2020 a les 9:30

Lloc

Sala de Comissions
No admet participació a distància

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 4 de juny de 2020.
2. Aprovar, si escau, expedient per a la contractació i plecs de prescripcions
tècniques i de clàusules administratives particulars del servei de consultoria i
assistència tècnica a l'Ajuntament de Borriana per a la gestió de l'Estratègia
de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrada Borriana 2014-2020,
cofinançat amb fons FEDER (exp. 2593/2020).
3. Aprovar, si escau, expedient per a la contractació i plecs de prescripcions
tècniques i de clàusules administratives particulars del servei de manteniment
i conservació de les instal·lacions semafòriques de la ciutat de Borriana
(exp.3303/2020).
4. Rectificar, si escau, els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules
administratives particulars reguladores per a la contractació del servei
d'informació meteorològica localitzada i personalitzada del municipi de
Borriana aprovats per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada
el dia 21 de maig de 2020 (exp. 3349/2020).
5. Prorrogar, si escau, contracte de subministrament d'uniformitat i complements
per a la Policia Local i la Guarderia Rural de Borriana (exp. 10586/2018).
6. Autoritzar, si escau, la devolució de garantia dipositada per a respondre de les
obligacions derivades de l'execució de contracte d'obres de reparació de
paviment al C/ Menéndez Pelayo i altres vials (exp. 12986/2018).
7. Aprovar, si escau, expedient per a la contractació i plecs de clàusules
administratives particulars per a la regulació del contracte d'obres de reforma
de local per a centre d'atenció primerenca (CAT) i dependències de Policia
local (exp. 4418/2020).
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8. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a l'execució de tancament
d'immoble al polígon 31 parcel.les 12, 13, 14, 15 i 16 (exp. 3964/2020).
9. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a l'execució de rasa
d'escomesa de sanejament d'immoble al C/ Malvarrosa 3 (exp.3859/2020).
10.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a l'impermeabilització i
segellat de cornisa i reparació de façana d'immoble al C/ Barranquet 59 – C/
Sant Agustí 25 (exp. 4209/2020).
11.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a la construcció de
vivenda alineada amb piscina al C/ Viena-C/ Brussel·les 70 (exp. 2217/2020).
B) Activitat de control
12.Donar compte de les declaracions reponsables d'obres: 4350/2020,
4393/2020, 4601/2020, 4738/2020, 4740/2020, 4807/2020 i 4924/2020
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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