Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/32

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 27 / d’agost / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 27 / d’agost / 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 20 d'agost de 2020.
2. Modificar, si escau, el contracte del servei de realització d'espectacles
pirotècnics organitzats per l'Ajuntament (exp. 574/2019).
3. Prorrogar, si escau, el contracte del servei d'ambulàncies per a
esdeveniments taurins, socials, culturals o esportius organitzats o amb
participació de l'Ajuntament (exp. 5241/2018).
4. Adjudicar, si escau, el servei d'immobilització, retirada i trasllat de qualsevol
classe de vehicles de les vies públiques del terme municipal (exp. 437/2020).
5. Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada i
ordenar la suspensió immediata d'obres al camí Serratella 248 (exp.
6533/2020).
6. Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada
per obres sense llicència al camí Rajoli 203 (exp. 7350/2018).
7. Declarar restaurada i arxivar, si escau, l'expedient de legalitat urbanística
incoat per execució d'obres al c/ Baro 5 a l'haver procedit a la seua
legalització (exp. 6439/2020).
8. Estimar parcialment, si escau, les al·legacions formulades i concedir termini
per a legalització de les obres executades en c/ Juan Canos Safont 2 (expte.
11417/2019).
9. Ordenar, si escau, l'execució dels treballs de neteja immediata de parcel·la al
camí Pedrera Vila-vella 45 (exp. 7718/2019).
10.Ordenar, si escau, l'execució de diversos treballs pel mal estat de
conservació en immoble al c/ Enric Granados 16 (exp. 967/2020).
11.Ordenar, si escau, l'execució dels treballs de neteja immediata d'immoble a
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l'avinguda de la Mediterrània 41 (exp. 4573/2020).
12.Ordenar, si escau, l'execució dels treballs de neteja immediata d'immoble al c/
Juan Bautista Rochera Mingarro 14 (4231/2020).
13.Ordenar, si escau, l'execució dels treballs de neteja immediata i tancament
d'immoble al c/ Illa Cabrera 4 (exp. 9968/2019).
14.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a tancament d'immoble al
polígon 8 parcel·la 256 (exp. 7336/2020).
B) Activitat de control
15.Donar compte de la sentència núm. 286/2020 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Castelló, la qual estima el recurs contenciós
administratiu interposat en P.A. 486/2019 i procedir a l'execució de la mateixa
(exp. 6738/2019).
16.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
792/2020, 6494/2020, 7313/2020, 7506/2020, 7559/2020 i 7632/2020.
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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