Magnífic Ajuntament de Borriana

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dijous 7 d'octubre de 2021
Hora: 08.30 hores

La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats, d'acord
amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1

Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern
Local el dia 30 de setembre de 2021.

2

Autoritzar, si escau, la devolució de l'aval dipositat com a garantia definitiva de
subministrament d'energia elèctrica a immobles i instal·lacions municipals, a favor de
IBERDROLA CLIENTES S.A.U. (exp. 2385/2019)

3

Aprovar, si escau, la certificació final del contracto d'obres de “Reforma de local per a
Centre d'Atenció Primerenca (CAT) i dependències de la Policia Local” PM 8/2019 (exp.
4418/2020)

4

Aprovar, si escau, l'expedient de contractació i plecs de les obres de “Millora
d'accessos i voreres en el mercat municipal de Borriana” (exp. 9622/2021-PM 5/21).

5

Rectificar, si escau, l'error material advertit en acord de la Junta de Govern Local de 16
de setembre de 2021, relatiu a l'adjudicació lot 1-PM 14/2021 (exp. 5846/2021)

6

Autoritzar la devolució de garantia definitiva derivada del contracte d'obres
“Regeneració urbana del barri La Bosca voltants en Borriana” cofinançades pel FEDER
2014-2020 (exp. G 6620/2019//PM 4/2019).

7

Autoritzar, si escau, la devolució de la garantia derivada del contracte d'obres
“Adequació del entorn de la ermita de Sant Blai” cofinançades pel FEDER (exp. G
13496/2018//PM 17/2018).
8 Ordenar la realització de treballs necessaris per tal de restablir les condicions de
seguretat, salubritat i ornament públic en immoble ubicat al c. Illa Grossa, 24 (exp.
9660/2020)

9

Acceptar el desistiment de la llicència d'obres concedida per a impermeabilització de
coberta i ocupació de la via pública en immoble ubicat al c. Purisima, 30 (exp.
7907/2021)
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10

Proposar, com a mesura per al restabliment de la legalitat urbanística infringida la
retirada i derrocament de les obres i instal·lacions realitzades sense llicència en pol. 50,
parcel·la 27, Molí Nou, en sòl no urbanitzable de règim comú SNU-RC 1 (exp.
7357/2021)

11

Imposar, si escau, segona multa coercitiva per incompliment de l'orde d'execució
dictada per a la neteja a av. Vicente Cañada Blanch, 100 (exp. 94638/2020)

12

Imposar, si escau, segona multa coercitiva per incompliment de l'orde d'execució
dictada per la Junta de Govern Local l'11 de febrer de 2021 (exp. 8318/2021)

13

Rectificar, si escau, l'error advertit en acord adoptat per la Junta de Govern Local de 17
d'octubre de 2019, en relació a la construcció de vivenda unifamiliar aïllada i piscina a.
c. Roma, 13 (exp. 6415/2019)

14

Imposar, si escau, la segona multa coercitiva per incompliment de l'orde d'execució
dictada per a la neteja i tancament a av. Vicente Cañada Blanch, 89 (exp. 6487/2021)

15

Desestimar, si escau, les al·legacions presentades contra l'acord de la Junta de Govern
Local de 8 de juliol de 2021, pel qual s'incoava expedient per a la restauració de la
legalitat urbanística infringida per la realització d'obres sense llicència ni orde
d'execució en c. La Cossa, 95 (exp. 5825/2021)

16

Concedir, si escau, llicència de parcel·lació per tal de segregar la finca registral 60549,
ubicada al c. Ermita de Juan Granell 10 (exp. 7366/0021)

17

Donar compte de les declaracions responsables d'execució de les obres: 5598/2021,
9232/2021, 9367/2021, 9761/2021 i 9859/2021.

Si en primera convocatòria no hi haguera el quòrum necessari, es constituirà en segona
convocatòria, una hora després de l'assenyalada per a la primera.
Borriana, document signat electrònicament al marge
La secretària
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La documentació íntegra dels assumptes continguts en l'ordre del dia està a la disposició
dels regidors i regidores a la Secretaria de la corporació.

