Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/27

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 23 / de juliol / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 23 / 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 16 de juliol de 2020.
2. Autoritzar, si escau, la devolució de l'aval depositat com a garantia en el
contracte de subministrament d'energia elèctrica i gas natural en immobles i
instal·lacions municipals (exp. 10124/2015).
3. Prorrogar, si escau, un any més els contractes del servei de prevenció riscos
laborals: seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia
aplicada (lot 1) i la vigilància en la salut, medicina del treball (lot 2) (exp.
3595/2015).
4. Adjudicar, si escau, el servei de manteniment i conservació de les
instal·lacions semafòriques existents a Borriana (exp. 3303/2020).
5. Adjudicar, si escau, el subministrament i muntatge de mobiliari urbà (mòduls
de calistenia) per al parc de Novenes de Calatrava, cofinançat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa operatiu de
creixement sostenible 2014-2020 (exp. 10477/2019).
6. Aprovar, si escau, l'expedient i plecs per a la contractació d'obres de reforma
en edifici de l'antic ambulatori per a la relocalització i concentració dels
Serveis Socials i del CAISS, cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional en el marc del Programa operatiu de creixement
sostenible 2014-2020 (exp. 6056/2020).
7. Ordenar, si escau, el cessament immediat de l'activitat abocador de residus
inerts que es desenvolupa de manera efectiva a les parcel·les 6, 8, 9, i 10 del
polígon 4 (exp. 1494/2019).
8. Incoar, si escau, expedient per a la restauració de la legalitat urbanística
infringida per l'execució d'obres sense llicència al polígon 12 parcel·les 103 i
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104 (exp. 2512/2019).
9. Incoar, si escau, expedient per a la restauració de la legalitat urbanística
infringida per l'execució d'obres sense llicència al polígon 53 parcel·la 183
camí Santa Pau (exp. 9566/2019).
10.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de piscina
en vivenda unifamiliar al camí Serratella 186 (exp. 5779/2020).
11.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reforma d'oficines a
l'avinguda del Transport 6 baix dreta (exp. 6269/2020).
B) Activitat de control
12.Donar compte de la sentència núm. 592/20 dictada pel TSJCV, la qual estima
el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament de Borriana contra la
sentència dictada en PO 815/2016 incoat per Construccions Villegas S.L.(exp.
969/2017).
13.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
5700/2020, 5767/2020 i 5969/2020.
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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