Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/24

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 2 / de juliol / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 2 / de juliol / 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 25 de juny de 2020.
2. Aprovar, si escau, informe d'organització del servei addicional de neteja de la
platja de l'Arenal presentat per l'adjudicatari, incorporar el saldo favorable a la
borsa de treballs especials a utilitzar fins al cap del mes d'agost i modificar el
contracte del servei de neteja de col·legis públics, piscina municipal coberta i
dependències municipals de Borriana (exp. 1252/2015).
3. Autoritzar, si escau, la devolució d'aval nº 1937 dipositat com a garantia del
contracte de subministrament i instal·lació de mobiliari urbà a la plaça Santa
Berta (exp. 9646/2016).
4. Aprovar, si escau, la certificació final de contracte d'obres d'implantació de
carril bici i passeig per als vianants a la carretera Borriana-Grau, cofinançat
per el Fons Europeu de Desenvolupament Regional al marc del Programa
Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, PM 13/17 EDUSI (exp.
12497/2018).
5. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja de parcel·la al camí la
Serratella 146 B (exp. 8533/2019).
6. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja de parcel.la al C/ Gerardo
Diego 1 (exp. 9732/2019).
7. Declarar, si escau, la no necessitat de la llicència sol·licitada per a la
segregació de la finca registral nº 13380 de Borriana (exp. 2742/2020).
8. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a l'execució de tancament
al C/ Rosa dels vents 24 (exp. 4867/2020).
9. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per l'ampliació de vivenda
entre mitgeres al C/ Columbretes 7 (exp. 4375/2020).
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NOTIFICACIÓ

Magnífic Ajuntament de Borriana
B) Activitat de control
10.Donar compte de sentència nº 270/20 de la sala del contenciós administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 5/06/2020 PO
532/17, per la qual s'estima el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament
de Borriana deixant sense efecte la sentencia apel·lada i es desestima el
recurs contenciós administratiu interposat per l'interessat (exp. 15552/2017).
11.Donar compte de sentència nº 250/20 de la secció primera de la sala del
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana de 5/06/2020 PO 204/16, per la qual s'estima el recurs d'apel·lació
formulat,es revoca la sentència dictada i s'estima el recurs contenciós
administratiu plantejat contra el ple de l'Ajuntament de Borriana celebrat el dia
11 de febrer de 2013 que desestimava els recursos de reposició interposats
per la part interessada (exp.8722/2016).
12.Donar compte de la declaració reponsable d'obres: 5240/2020.
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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