NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/11

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 17 / de març / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 17 / de març / 2020 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 12 de març de 2020.
2. Ampliar, si escau, termini inicial d'execució de les obres de condicionament
del refugi antiaeri del camí d'Onda, cofinançades pel Fons Europeu de
Desenrotllament Regional al marc del Programa Operatiu de Creixement
Sostenible 2014-2020 (exp. 6944/2019).
3. Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada i
ordenar la suspensió immediata d'obres sense llicència a la travessia Jaime
Chicharro 2A (exp. 2063/2020).
4. Incoar, si escau, expedient per a restauració de la legalitat i orde de
paralització d'obres executades sense llicència (legalitzables) al c/ de Bernat
Artola 19 (expte. 1867/2020).
5. Incoar, si escau, expedient per a restauració de la legalitat per l'execució
d'obres sense llicència (il·legalitzables) al c/ de Bernat Artola 19 (expte.
2541/2020).
6. Proposar, si escau, medides de restauració de la legalitat urbanística
vulnerada en immoble al c/ de Sant Gregori 6 (exp. 7659/2019).
7. Concedir, si escau, llicència de parcel·lació sol·licitada per a segregar
parcel·la 26 del PR UE 1 Sector PRR-1 (SUR-R.1) (exp. 2104/2020).
8. Concedir, si escau, llicència de legalització d'obres al camí Serratella 185 i
autoritzar devolució de fiança depositada (exp. 10379/2019).
9. Concedir, si escau, llicència ambiental i d'obres per a instal·lació d'activitat al
c/ Illes Columbretes 15 (exp. 9731/2019).
10.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda
amb piscina al c/ de Vicente Rios Enrique s/n (exp. 1142/2020)..
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Magnífic Ajuntament de Borriana
B) Activitat de control
11.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
1982/2020, 2222/2020, 2319/2020, 2371/2020, 2435/2020, 2455/2020,
2456/2020 i 2510/2020..
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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