NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/48

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 17 / de desembre / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 17 / de desembre / 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 10 de desembre de 2020.
2. Adjudicar, si escau, el contracte de subministrament i muntatge mobiliari urbà
per als parcs de Jardí del Bes, plaça Tomás y Valiente i plaça Quarts de
Calatrava, cofinançat pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional en el
marc del Programa operatiu de creixement sostenible 2014-2020 (exp.
7536/2020).
3. Prorrogar, si escau, el contracte del servei de manteniment i inspecció
periòdica de les instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència i
centres transformació dependents de l'Ajuntament (exp. 6157/2017).
4. Autoritzar, si escau, la devolució d'aval depositat com a garantia del servei de
manteniment i conservació d'instal·lacions semafòriques (exp. 4671/2016).
5. Incoar, si escau, expedient de restauració de la legalitat urbanística per
execució d'obres sense llicència a l'avinguda Nules 92 (exp. 8710/2020).
6. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i no suspendre termini per a
presentar recurs o al·legacions contra acord d'incoació expedient restauració
legalitat urbanística al polígon 7 parcel·la 170 (exp. 10829/2020).
7. Ordenar, si escau, l'execució de diversos treballs en immoble al c/ Sant Marc
25 (exp. 10036/2020).
8. Ordenar, si escau, l'execució de diversos treballs en immoble al camí d'Onda
33 (exp. 7651/2020).
9. Ordenar, si escau, l'execució dels treballs de neteja immediata de parcel·la en
immoble a l'avinguda Mediterrània 42B (exp. 4935/2020).
10.Ordenar, si escau, l'execució dels treballs de neteja immediata i tancament
d'immoble al c/ Juan Sebastián Elcano 8 (exp. 7785/2020).
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11.Emplaçar, si escau, amb nova data per a execució subsidiària dels treballs
necessaris de restabliment de degudes condicions de seguretat, salubritat,
ornament públic i decor al c/ Juan Bautista Rochera Mingarro 14 (exp.
9759/2020).
12.Imposar, si escau, tercera multa coercitiva per incompliment d'orde d'execució
de treballs de restabliment degudes condicions de seguretat, salubritat i
ornament públic en parcel·la avinguda Jaime Chicharro 63 (exp. 2105/2019).
13.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reforma d'immoble al c/
València 122 (exp. 11382/2020).
14.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda i
piscina al c/ Viena 7A (exp. 10675/2020).
15.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a derrocament parcial de
vivenda al c/ Marí 7 (exp. 11379/2020).
16.Concedir, si escau, llicència de parcel·lació per a dividir parcel·la al c/ Rosa
dels Vents 21 cantó c/ Magallanes (exp. 11925/2020).
17.Declarar, si escau, la innecessarietat de llicència de parcel·lació sol·licitada
per a segregar parcel·la al c/ Ermita Juan Granell 10 (exp. 3711/2020).
18.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a impermeabilització de
coberta en immoble al c/ Barranquet 48 (exp. 10286/2020).
19.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a legalització de caseta i
bassa de reg a la parcel·la 45 polígon 5 (exp. 8422/2020).
B) Activitat de control
20.Donar compte del decret núm. 104/2020 dictat pel Jutjat de lo Social núm. 1
de Castelló en procediment de Seguretat Social en matèria prestacional núm.
326/2019, tenint per desistit el demandant (exp. 5384/2019).
21.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
10802/2020 i 11770/2020.

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.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 9RL93FPDM3ZGSJDAPC5X4P49X | Verificació: https://burriana.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

C) Precs i preguntes
---

