Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/16

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 15 / de novembre / 2018 a les 8:15
2ª convocatòria: 15 / de novembre / 2018 a les 9:15

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 ordinaria celebrada per la Junta de
Govern Local el dia 8 de novembre de 2018.
2. Rectificar, si escau, l'error material advertit en paràgraf tercer de la part
expositiva i del punt primer de la part dispositiva de l'acord adoptat per esta
Junta de Govern en data 8 de novembre (exp. 9998/2018).
3. Aprovar, si escau, l’expedient de contractació i els plecs per a auditoria
energètica, pla de viabilitat econòmica financera i generació renovable de
determinats edificis municipals, cofinançat pel fons europeu de
desenrotllament regional en el marc del programa operatiu i creixement
sostenible 2014-2020 (exp. 11063/2018).
4. Autoritzar i disposar el gasto, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
gastos relatius al consum d'energia elèctrica de l'immoble arrendat per este
ajuntament a l'Av. Corts Valencianes 1 (exp. 2439/2017).
5. Incoar, si escau, expedient d'execució subsidiària dels treballs
desenrunament en vivenda del c/ de Sant Tomàs 24 (exp. 8284/2018).
6. Ordenar, si escau, l'execució de treballs tendents a mantindre les condicions
de seguretat, salubritat i ornament públic d'immoble al c/ de la Mare de Déu
de la Mercè 1 (exp. 1006/2018).
7. Ordenar, si escau, l'execució de treballs tendents a mantindre les condicions
de seguretat, salubritat i ornament públic d'immoble al c/ de Federico García
Moliner 27 i 29 (exp. 15518/2017).
8. Ordenar, si escau, l'execució de treballs tendents a mantindre les condicions
de seguretat, salubritat i ornament públic d'immoble al c/ de la Mare de Déu
del Rocío 28 (exp. 10580/2017).
9. Imposar, si escau, segona multa coercitiva per incompliment d'orde
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d'execució de restabliment de condicions de neteja, salubritat i ornament
públic en immoble al c/ de la Mare de Déu del Carme 31 (exp. 6895/2018).
10.Concedir, si escau, pròrroga per a finalització d'obres de construcció de
vivenda al c/ de Migjorn 11 (exp. 1783/2016).
11.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció vivenda amb
piscina a l'avinguda Paris 10 (exp. 11855/2018).
12.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reforma de cuïna al c/
de Sant Agustí 12 (exp. 12026/2018).
B) Activitat de control
13.Donar compte de la sentència num. 477/2018 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm 2 de Castelló, la qual estima el recurs contenciós
administratiu interposat per Promociones Sierra de la Demanda SL en
procediment ordinari 000531/2017 (exp. 358/2018).
14.Donar compte de la declaració responsable per a l'execució de l'obra
12228/2018
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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