NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/37

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 1 / d’octubre / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 1 / d’octubre / 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 24 de setembre de 2020.
2. Aprovar, si escau, la certificació final del contracte d'obres d'adequació de
l'entorn de l'ermita de Sant Blai, cofinançat pel Fons Europeu de
Desenrotllament Regional en el marc del Programa Operatiu de Creixement
Sostenible 2014-2020 (exp. 13496/2018).
3. Acceptar, si escau, la cessió gratuïta efectuada per la Generalitat Valenciana
de 4.011,55 m² de superfície destinada a Plaça Francisco Tomás i Valiente de
Borriana (exp. 2227/2020).
4. Declarar restaurada i arxivar, si escau, l'expedient de legalitat urbanística
incoat per execució d'obres a la parcel·la 39 polígon 40 camí Artana (exp.
2486/2020).
5. Ordenar, si escau, l'execució dels treballs de neteja immediata i tancament
d'immoble al c/ Magallanes 6 (exp. 8647/2019).
6. Autoritzar, si escau, la modificació del projecte bàsic i d'execució de la
llicència d'obres concedida al c/ Illa de Carallot 2 (exp. 281/2019).
7. Autoritzar, si escau, la modificació prevista al projecte d'execució relatiu a
l'obra a executar al c/ Viena 15 (exp. 1062/2020).
8. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda
unifamiliar i piscina a l'avinguda Unió Europea i avinguda Paris 28 (exp.
8484/2020).
9. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a tancament de parcel·la
al polígon 48 parcel·la 187 (exp. 2681/2016).
10.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a tancament de parcel·la
al polígon 45 parcel·la 127 (exp. 8040/2020).
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Magnífic Ajuntament de Borriana

Magnífic Ajuntament de Borriana
B) Activitat de control
11.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
7688/2020, 7720/2020, 7855/2020, 7925/2020, 7990/2020, 8049/2020,
8054/2020, 8255/2020, 8446/2020, 8447/2020, 8449/2020, 8450/2020,
8469/2020, 8532/2020, 8533/2020, 8537/2020, 8538/2020, 8539/2020,
8569/2020, 8574/2020, 8655/2020, 8815/2020, 8818/2020, 8820/2020 i
8827/2020.
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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