Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/26

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 11 / de juliol / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 11 / de juliol / 2019 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 ordinària celebrada per la Junta de
Govern Local el dia 4 de juliol de 2019.
2. Adjudicar, si escau, el contracte d'obres “d'ampliació del cementeri municipal
de Borriana. Fase I” (exp. 1719/2019).
3. Aprovar, si escau, el projecte bàsic i d'execució d'obres de condicionament de
“refugi antiaeri del camí d’Onda” (exp. 12751/2018).
4. Aprovar, si escau, el projecte bàsic i d'execució d'obres de «reforma de local
del Centre d'Atenció Temprana (CAT) i dependències de la Policia Local»
(exp. 6595/2019).
5. Aprovar, si escau, el projecte d'obres de «millora, modernització i dotació
d'infraestructures i serveis industrials a l'àrea industrial Carabona (SUR-I.1)»
(exp. 6568/2019).
6. Aprovar, si escau, el projecte d'obres «d’adequació de plataforma a
l'aparcament del Centre de Salut de Novenes i reparació de ferm al c/ Artur
Perucho i Badia i altres vials i altres camins municipals» (exp. 6591/2019).
7. Autoritzar, si escau, el projecte d'execució i inici d'obres de construcció
d'edifici per a vivenda al c/ de Fanzara 2 cantó c/ de Santa Cristina (exp.
3477/2018).
8. Autoritzar, si escau, l'alçament d'ordre de paralització i el projecte i execució
d'obres de construcció de vivenda al c/ de Costur 5, i concedir pròrroga per a
finalització de les mateixes (exp. 4330/2016).
9. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i proposar mesures de
restauració de legalitat urbanística vulnerada per execució d'obres sense
llicència a la parcel·la 3 polígon 10 camí la Cossa (exp. 6209/2018).
10.Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada
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per obres sense llicència a la parcel·la 3 polígon 10 camí la Cossa (exp.
6529/2019).
11.Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja de parcel·la a l'avinguda
Londres 5 (exp. 740/2019).
12.Imposar, si escau, novena multa coercitiva per incompliment d'ordre
d'execució de treballs de restabliment de degudes condicions de neteja,
salubritat i ornament públic al c/ de Sant Robert 3 (exp. 3174/2016).
13.Acceptar, si escau, el desistiment de sol·licitud d'obres de construcció
d'edifici, locals i garatges al camí d'Artana 14-16-18, i declarar conclús el
procediment incoat (exp. 6342/2019).
14.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reparació de coberta i
obertura de buits en vivenda a la partida la Jova 31 (exp. 11747/2018).
15.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa al c/ del Capità
Cortés 16 (exp. 4019/2019
16.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de nau al c/
del Zinc parcel·la M8-8 (exp. 4147/2019).
17.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció d'edifici i
garatges al c/ de Lucrecia Bori 2 cantó c/ de Sant Lluc i C/ Vinaròs (exp.
5606/2019).
18.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a tancament al c/ de les
Alqueries 13 (exp. 5710/2019).
B) Activitat de control
19.Donar compte de la declaració responsable per a l'execució de l'obra
6514/2019.
C) Precs i preguntes
---

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.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ

