Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/19

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 16 / de maig / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 16 / de maig / 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 9 de maig de 2019.
2. Adjudicar, si escau, el servei de tractament terrestre contra mosquits al terme
municipal (exp. 1586/2019).
3. Adjudicar, si escau, la redacció del pla de mobilitat urbana sostenible de
Borriana cofinançat pel fons europeu de desenrotllament regional en el marc
del programa operatiu de creixement sostenible 2014-2020 (exp.
10931/2018).
4. Prorrogar, si escau, el contracte del servei de consultoria i assistència tècnica
per a la gestió del desenrotllament urbà sostenible integrada Borriana
2014-2020 cofinançat amb fons FEDER (exp. 1266/2018).
5. Declarar, si escau, la caducitat i arxivar l'expedient incoat de restauració de
legalitat urbanística a la parcel·la 137 polígon 34 camí de LLombai (exp.
4804/2018).
6. Declarar, si escau, parcialment restablides les condicions de seguretat i
salubritat en immoble al c/ de Federico García Moliner 27 i 29 (exp.
2469/2019).
7. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja i reparació de tancament
en immoble al c/ d'Almenara cantó avinguda Cañada Blanch cantó c/ de
Costur (exp. 4180/2018).
8. Ordenar, si escau, la retirada de contenidor i caixa camió instal·lats a la
parcel·la 30 polígon 40 (exp. 6211/2018).
9. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i ordenar la retirada immediata
d'antena instal·lada en immoble al c/ d’Europa 5 baix A2 (exp. 1587/2019).
10.Desestimar, si escau, al·legacions formulades i ordenar la demolició d'obres
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executades sense llicència a la parcel·la 137 polígon 34 (exp. 6693/2017).
11.Ratificar, si escau, ordre de paralització d'obres en vivenda al c/ de Carlos
Romero Vernia i concedir nou termini per a presentar informe tècnic de
valoració ajustat als termes de l'informe emés per arquitecte municipal (exp.
2605/2019).
12.Acceptar, si escau, el canvi de titularitat de la llicència d'obres concedida per
a finalització d'obres al c/ de la Mitja Galta 26 (exp. 1002/2018).
13.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa al c/ de Manuel
Peris Fuentes 13 (exp. 4451/2019).
14.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa al c/ de Sant Pere
Pasqual 17 (exp. 983/2019).
15.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reparació d'estructura
d'edifici al c/ de Vicente Blasco Ibáñez 8 (exp. 4659/2019).
16.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rehabilitació de vivenda
a l'avinguda de Juan Bta. Sanmartin 18-28 (exp. 2346/2019).
17.Declarar, si escau, restablida la legalitat urbanística infringida, i arxivar la
mateixa, a l'haver-se sol·licitat llicència d'obres obres a l'avinguda de Juan
Bta. Sanmartin 18-20 (exp. 13564/2018).
B) Activitat de control
18.Donar compte del decret núm. 33/2019 dictat per el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Castelló, el qual té per desistit a funcionari recurrent
declarant la terminació del procediment abreviat núm. 412/2018 (exp.
7604/2018).
19.Donar compte de la declaració responsable per a l'execució de l'obra
3703/2019/2019.
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

Codi Validació: 9QG5WTRKY3RMFPTPPP9T9XDHX | Verificació: http://burriana.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ

