Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/23

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 25 / de juny / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 25 / 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 18 de juny de 2020.
2. Declarar, si escau, en situació administrativa de jubilació al funcionari que
ocupa plaça d'agent de policia local (lloc de treball nº 163 de la RPT) (exp.
5545/2020).
3. Acordar, si escau l'adhesió al acord marc de subministrament d'energia
elèctrica a licitar per la central de compres de Diputació provincial de Castelló
(exp. 5349/2020).
4. Proposar, si escau, resolució d'expedient incoat per l'adjudicació de contracte
de servei de desratització, desinsectació i desinfecció de les dependències
municipals i llocs públics del terme municipal de Borriana (exp. 10004/2019).
5. Alçar, si escau, la suspensió del servei d'execució dels programes esportius
municipals, del servei de vigilancia, control, socorrisme i primera assistència
de urgència en la piscina coberta municipal i del servei de obertura,
informació, vigilància, control i tancament de les instalacions esportives
municipals en els pavellons poliesportius municipals, al camp de futbol
municipal San Fernando i al complex esportiu municipal Llombai (exp.
2329/2019).
6. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per ampliació de planta en
edificació al C/ Cardenal Cisneros 21 destinada a ser utilitzada com a traster
(exp. 2570/2020).
7. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per la realització d'escomesa
de sanejament d'immoble al C/ Pescadors 7 (exp.5127/2020).
B) Activitat de control
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NOTIFICACIÓ

Magnífic Ajuntament de Borriana
8. Donar compte de les declaracions reponsables d'obres: 4490/2020,
4945/2020, 5243/2020 i 5282/2020
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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