NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/4

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 30 / de gener / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 30 / de gener / 2020 a les 9:30

Lloc

Sala de comissions
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern
Local el dia 23 de gener de 2020
2. Estimar, si escau, sol·licitud d'incorporació al servei actiu al lloc de treball
núm. 289 de la RPT, i cessar funcionari interí que ocupava aquell lloc (exp.
8092/2018)
3. Prorrogar, si escau, el contracte de realització d´espectacles pirotècnics
organitzats per l'Ajuntament ( exp. 574/2019).
4. Autoritzar, si escau, la devolució de garantía depositada en el servei de
prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament (exp. 11615/2015).
5. Proposar, si escau, com a mesura de restauració de la legalitat urbanística
vulnerada, la demolició del tancament a la parcel.la 273 polígon 22 ( exp.
10957/2019).
6. Procedir, si escau, a l´arxiu de l´expedient incoat d´execució forçosa de
restabliment de les degudes condicions de seguretat, salubritat i
ornamentació pública al C/ Cullera 15 (exp. 2923/2019).
7. Ordenar, si escau, l´execució de treballs de neteja de parcel·la a l´avinguda
del Transport 28 ( exp. 8256/2019).
8. Ordenar, si escau, l´execució de treballs de neteja de parcel·la a l´avinguda
Constitució 120 A( exp. 7903/2019).
9. Rectificar, si escau, l'error advertit en acord adoptat per esta Junta en
segregació de parcel·la al C/ Juan Pablo II ( exp.9998/2019).
10.Aceptar, si escau, la renuncia de llicència sol·licitada per a l´execució d´obres
de construcció de nau al C/ del Zinc; parcel.la M8-8 esquerra ( exp.
4147/2019).
11.Denegar, si escau, la llicència sol·licitada de legalització d'obres al l'avinguda
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Magnífic Ajuntament de Borriana
de Jaime Chicharro 46 (exp. 393/2020)
12.Concedir, si escau, llicència d´obres sol·licitada per a rasa al C/ Matilde
Salvador 2 ( exp. 573/2020).
13.Concedir, si escau, llicència d´obres sol·licitada per a construcció de vivenda
unifamiliar al camí Marge 6 parcel·la M7-1 sector Serratella- Marge ( exp.
8313/2018).
14.Concedir, si escau, llicència d´obres sol·licitada per a construcció de nau al C/
Bronze 15 ( exp. 11551/2019).
B) Activitat de control
15.Donar compte de sentència nº 3 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, la qual desestima el recurs contenciós-administratiu
nº149/14 contra resolució de la Comissió Territorial d´aprovació definitiva del
pla especial d´usos del sòl (exp.8115/2015).
16.Donar compte de les declaracions responsables per a l´execució de les
obres: 9764/2019, 11143/2019,11634/2019, 458/2020, 512/2020, 514/2020 i
672/2020.
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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