CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dijous 15 d'octubre de 2020
Hora: 08.30 hores

La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats, d'acord
amb el següent:
ORDRE DEL DIA
A) Part resolutiva
1 Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de
Govern Local el dia 8 d'octubre de 2020.
2 Declarar comesa infracció administrativa molt greu tipificada en la Llei 6/2014, de
25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats
en la Comunitat Valenciana, per exercir activitat subjecta
a autorització
ambientada integrada o llicència ambiental en Pol·lígon 43 (exp. 3208/2020)
3 Dessestimar al·legacions i ratificar acord de la Junta de Govern Local de 27 de
febrer de 2020 en relació a l'expedient sancionador per infracció urbanística
comesa per realitzar obres sense prèvia llicència en pol·lígon 43, parcel·la 156
(exp. 1636/2020)
4 Concedir modificació de llicència d'obres majors en c. Juan Carlos I, 24
(7845/2019)
5 Concedir llicència d'obres major en c. Argent, 66 (exp. 8201/2020)
6 Concedir llicència d'obres en c. Madre Teresa de Calcuta, 23 (exp. 9696/2020)
B) Activitat de control
7 Donar compte de la sentència 432/20 del TSJCV desestimatòria del recurs
contenciós-administratiu interposat contra resolució Jurat Provincial d'Expropiació
(exp. 13234/2017)
8 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de l'obra
8573/2020 i 9129/2020.
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.
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Magnífic Ajuntament de Borriana

Magnífic Ajuntament de Borriana
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.
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