Magnífic Ajuntament de Borriana

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dijous 30 de juliol de 2020
Hora: 08.15 hores
La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats, d'acord
amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1

Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern
Local el dia 23 de juliol de 2020.

2

Declarar, si escau, en la situació administrativa de jubilació al funcionari de carrera que
ocupa una plaça de peó operari conductor de vehicles especials (lloc núm. 217 RPT),
amb efectes de 12 de setembre de 2020 (exp. 1407/2020)

3

Prorrogar, si escau, el contracte del servei de manteniment dels ascensors de col·legis
públics i immobles municipals de Borriana, adjudicat a Extintores Kone Elevadores SA
fins el 31 d'agost de 2021. (exp. 3656/2017)

4

Requerir, si escau, a Grúas Tomás SL per tal que presente documentació relativa al
servei d'immovilització retirada i trasllat de vehivcles de les vies públiques al dipòsit
municipal de vehicles (exp. 437/2020)

5

Estimar, si escau, la sol·licitud realitzada per la mecantil RAVI OBRAS TRANSPORTES
Y EXCAVACIONES SL, com adjudicatària del contracte de «Regeneració urbana del
Barri La Bosca i voltants de Borriana» cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu de Creixement
Sostenible 2014-2020» i concedir nova ampliació del termini d'entrega final de les obres
d'un mes, fins el 13 d'agost de 2020. (exp. 6620/2019)

6

Desestimar, si escau, la sol·licitud realitzada per la mercantil INICIATIVAS ABASO
GOMEZ, SL, de devolució de la garantia definitiva per respondre de les obligacions
derivades de l'execució del contracte d'obres de «Condicionament del refugi antiaeri
ubicat al Camí d'Onda de Borriana» (exp. 6944/2019)

7

Estimar, si escau, les al·legacions formulades per FOMENTO BENICASSIM, SA,
respecte de l'activitat d'»emmagatzemament de carros de neteja vial, dipòsit i cura de
vehicles destinats a l'arreplegament de residus sòlids urbans» (exp. 11088/2019)

8

Incoar, si escau, expedient per a la restauració urbanística infringida per realització
d'obres sense llicència en Senda L'Ullal, pol. 24, parcel·la 480.- obres no legalitzables
(sostre de plantxa galvanitzat) (exp. 6859/2020)

9

Incoar, si escau, expedient per a la restauració urbanística infringida per realització
d'bres sense llicència municipal en Avda Paris, núm. 14 (exp. 9568/2019)
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10

Incoar, si escau, expedient per a la restauració urbanística infringida per realització
d'obres sense llicència en Senda l'Ullal, pol. 24, parcel·la 480.- obres legalitzables
(canvi de 2 portes i 3 finestres) (exp. 11414/2019).

11

Desestimar al·legacions presentades i ordenar demolició d'obres sense llicència en
parcel·la 255, pol. 47, camí del Mar de Vila-real (exp. 1816/2019)

12

Concedir, si escau, llicència de parcel·lació per tal de segregar de la resta de finca
matriu la parcel·la 17.2 del Projecte de Reparcel·lació del Sector Novenes de Calatrava
(exp. 6675/2020)

13

Concedir, si escau, llicència de parcel·lació de la finca registral 15069 6825/2020)

14

Concedir, si escau, llicència d'obres per a demolició d'edifici ubicat al c. Burgà, núm. 48
(exp. 6671/2020).

15

Autoritzar, si escau, la modificació contemplada en el projecte bàsic i d'execució
presentat, de reforma i ampliació de vivenda unifamiliar entre mitgeres per reforma i
ampliació d'edifici per a local comercial sense activitat prevista i venda al c. Mare de
Deu dels Àngels, núm. 32 (exp. 103/2019).

16

Concedir, si escau, llicència per a realizació de rasa per a comesa elèctrica en baixa
tensió en parcel·la destinada a les dependències provisionals de l'IES Jaume I de
Borriana (exp. 6509/2020)

17

Concedir, si escau, llicència per a realització de rasa afectant els viales d'avda. Unión
Europea, cami Fondo i un tram de al'avda Cañada Blanch, per tal d'ampliar la xarxa de
telecomunicacions. (exp. 4755/2020)

18

Concedir, si escau, llicència d'obres per a realització de construcció de magatzem
entre mitgeres al c. Burgà, núm. 48 (exp. 6670/2020).

19

Concedir, si escau, llicència d'obres per a realització de comesa a la xarxa de
sanejament en Edifici President, al Camí Onda, 40, 41, i 42 (exp. 2106/2020).

20

Concedir, si escau, llicència d'obres per a la realització de comesa a xarxa de
sanejament al c. Santo Domingo Savio, 6 (exp. 6052/2020)

21

Donar compte de les declaracions responsables d'execució de les obres: 5538/2020,
6273/2020, 6506/2020, 6654/2020, 6727/2020, 6766/2020, i 6915/2020.

La documentació íntegra dels assumptes continguts en l'ordre del dia està a la disposició
dels regidors i regidores a la Secretaria de la corporació.
Si en primera convocatòria no hi haguera el quòrum necessari, es constituirà en segona
convocatòria, una hora després de l'assenyalada per a la primera.
Borriana, document signat electrònicament al marge
La secretària
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