Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/41

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 21 / d’octubre / 2021 a les 8:30
2ª convocatòria: 21 / d’octubre / 2021 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 14 d'octubre de 2021.
2. Aprovar, si escau, l'expedient i plecs per a la contractació del
subministrament, instal·lació i manteniment de portal tributari i de padró de
Borriana, cofinançat pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional en el
marc del Programa operatiu de creixement sostenible 2014-2020 (exp.
9448/2021).
3. Adjudicar, si escau, el contracte de reforma d'instal·lacions de climatització i
il·luminació per a la millora de la qualificació energètica al mercat municipal,
cofinançat pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional en el marc del
Programa operatiu de creixement sostenible 2014-2020 (exp. 4459/2021).
4. Autoritzar, si escau, a CREAS ID SOCIAL SL la devolució de la garantia
depositada en el servei d'assistència tècnica per a l'elaboració del pla
d'igualtat entre dones i hòmens i el pla d'inclusió social del municipi de
Borriana, cofinançat per FEDER (exp. 4471/2020).
5. Aprovar, si escau, el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
“Pavimentació camí Serratella (Tram camí la Ratlla de Nules i camí Marge) i
altres vials a Borriana” presentat per BECSA, S.A. (exp. 5846/2021 - PM
14/2021).
6. Desestimar, si escau, al·legacions presentades i ratificar, en tot, l'acord d'esta
Junta d'incoació d'expedient per a la restauració de la legalitat urbanística per
la realització d'obres sense la corresponent llicència al camí Llombai, polígon
33, parcel·la 279 (exp. 8648/2021).
7. Ordenar, si escau, la neteja immediata de parcel·la per a restablir les degudes
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condicions de seguretat, salubritat i ornato pùblic al c/ Viena 5 (exp.
6284/2017).
8. Alçar, si escau, la suspensió de l'expedient i declarar restaurada la legalitat
infringida a l'haver-se legalitzat les obres i arxivar l'expedient de restauració
de la legalitat urbanística al c/ la Farola (exp. 5118/2020).
9. Iniciar, si escau, les actuacions tendents a l'execució subsidiària per
incompliment de l'orde d'execució de neteja i tancament de solar al c/ Illa
Gomera 4, i imposar la primera multa coercitiva (exp. 9503/2020).
10.Iniciar, si escau, les actuacions tendents a l'execució subsidiària per
incompliment de l'orde d'execució de neteja i tancament de solar al c/
Serratella 116 (c/ Enric Granados cantó c/ Joan Reus cantó C/ Alqueries), i
imposar multa coercitiva (exp. 10449/2021).
11.Denegar, si escau, la llicència d'obres sol·licitada per a tancament d'immoble
al camí les Tancaes, polígon 22 parcel·la 7 (exp. 7309/2021).
12.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a tancament d'immoble al
camí la Cossa, polígon 7 parcel·les 190 i 197 (exp. 9512/2021).
13.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a arqueta i canalització en
via pública al c/ Brussel·les 1 (exp. 10324/2021).
B) Activitat de control
14.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
347/2020, 6093/2021, 6654/2021, 9095/2021, 9456/2021, 9998/2021,
10201/2021 i 10251/2021.
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.
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