Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/22

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 18 / de juny / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 18 / de juny / 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 11 de juny de 2020.
2. Modificar, si escau, contracte del servei de salvament i socorrisme en les
platges de Borriana 2020 (exp. 806/2019).
3. Concedir, si escau, els tres premis al concurs d'idees per a l'ordenació i
adequació del centre urbà de Borriana, cofinançat amb Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER), al marc del programa operatiu de
creixement sostenible 2014-2020 (exp. 4331/2019).
4. Incoar, si escau, expedient de restabliment de la legalitat urbanística
vulnerada per la realització d'obres sense llicència ni ordre d'execució prèvies
al C/ la Farola 6 i ordenar la seua immediata suspensió (exp. 5118/2020)
5. Declarar, si escau, restaurada la legalitat urbanística vulnerada per la
realització d'obres d'execució de tancament a la parcel·la 303 polígon 46,
sense llicència ni ordre d'execució prèvies i ordenar l'arxiu de l'expedient (exp.
2348/2020).
6. Rectificar, si escau, error advertit en l'acord adoptat en sessió ordinària de la
Junta de Govern Local celebrada el dia 14/11/2019 de conformitat amb la
documentació aportada per l'interessat relativa a la superfície resultant del
local segregat (exp. 9584/2019).
7. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a l'execució de rasa
d'escomesa de sanejament d'immoble al C/ Soledad 41 (exp. 4539/2020).
8. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a l'execució d'arqueta i
rasa d'escomesa per a la connexió a la xarxa de telecomunicacions d'
immoble a la Av. París 14 (exp. 5114/2020).
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NOTIFICACIÓ

Magnífic Ajuntament de Borriana
B) Activitat de control
9. Donar compte de les declaracions reponsables d'obres: 4630/2020,
4744/2020 i 5112/2020
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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