Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/7

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 20 / de febrer / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 20 / de febrer / 2020 a les 9:00

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 13 de febrer de 2020
2. Aprovar. si escau, l´expedient de contractació del servei de desratització,
desinsectació i desinfecció de les dependències municipals i llocs públics, els
plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars (exp.
10004/2019).
3. Prorrogar, si escau, el contracte d' arrendament de local a l' avinguda
Mediterrania 35 planta baixa cantó C/ l´Alguer (exp. 5826/2015).
4. Ordenar, si escau, l' execució de treballs de neteja de parcel.la al C/ Sant
Andreu 51 (exp. 9514/2019).
5. Estimar, si escau, recurs de reposició contra l´acord de la Junta de Govern
Local, el qual ordena l' execució dels treballs de neteja de l'immoble al C/
Gandía 7, deixar sense efecte el apartat segon de la part dispositiva del citat
acord i procedir a l' arxiu de l' expedient per haver-se restablit les degudes
condicions de seguretat, salubritat i ornamentació pública (exp. 6760/2019)
6. Incoar, si escau, expedient de restauració de la legalitat urbanística per
realització d'obra sense llicència a les parcel.les 85 i 86 del polígon 47, i
ordenació de la suspensió immediata de l' obra (exp.1586/2020).
7. Estimar, si escau, alegacions formulades i declarar comesa infracció
urbanística per execució d´obres sense llicència prèvia al C/ Rosa dels Vents
48 i imposar la sanció (exp. 10998/2019).
8. Estimar parcialment, si escau, escrit d'al·legacions presentat, i deixar sense
efecte la imposició de la primera multa coercitiva (exp. 6895/2018)..
9. Declarar, si escau, la no necessitat de llicència de parcel·lació sol·licitada de
local a la plaça El Plà 11 , escala 1, entresol, porta A (exp.1130/2020).

Codi Validació: ASSDYP3Z7KZ4T377NSEQWX6QF | Verificació: https://burriana.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Iluminada Blay Fornas ( 1 de 1 )
Secretaria General
Data Signatura : 17/02/2020
HASH: 6650cad83f622323d87e5c916d7a1710

NOTIFICACIÓ

Magnífic Ajuntament de Borriana
10.Autoritzar, si escau, l'enderrocament d'immoble al C/ l´Aigua 32 cantó C/ Bon
Succés (exp. 1480/2020).
11.Concedir, si escau, de pròrroga sol·licitada per la finalització d´obres de
rehabilitació de vivenda al C/ Nuestra Señora de La Merced 8 (exp.
14378/2017).
12.Acceptar, si escau, la renúncia de llicència concedida per a l´execució d
´obres per a la construcció de vivenda unifamiliar al C/ Amado Granell
Mesado 6A (exp.1173/2020).
13.Concedir, si escau, llicència d' obres sol·licitada per modificació de tancament
al camí la Pedrera 15 (exp. 10389/2019).
14.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa de conexió a la
xarxa elèctrica en baixa tensió de nau insdustrial al C/ Coral 5 (exp.
1200/2020).
B) Activitat de control
15.Donar compte de l'acord de la Comissió Territorial d' Urbanisme de la
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, la qual denega
la sol.licitud per a instalació d'activitat de centre docent per a pista de
pràctiques d'automòbil a les parcel.les 233, 234,235 i 236, polígon 19 (exp.
738/2019).
C) Precs i preguntes
---

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
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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.

