NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/49

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 23 / de desembre / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 23 / 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 17 de desembre de 2020.
2. Autoritzar, si escau, la devolució de l'aval depositat com a garantia del
subministrament de mobiliari urbà per a la zona de l'antic càmping l'Arenal de
la platja de Borriana, cofinançat pel Fons Europeu de Desenrotllament
Regional en el marc del Programa Operatiu de creixement sostenible
2014-2020 (exp. 8809/2017).
3. Desestimar, si escau, l'escrit de reposició presentat en contractació
d'assistència tècnica i redacció de plans d'igualtat entre dones i homes i
d'inclusió social del municipi, i ratificar l'exclusió de la proposició presentada
(exp. 4471/2020).
4. Aprovar, si escau, l'annex I al Pla de seguretat i salut en el treball per a
l'execució de les obres de reforma de local per a Centre d'Atenció Temprana
(CAT) i dependències de la Policia Local, relatiu als treballs en coberta (exp.
4418/2020).
5. Inadmetre, si escau, el recurs d'alçada interposat en contracte d'obres de
“Reforma en edifici de l'antic ambulatori per a la relocalització i concentració
dels serveis municipals de caràcter social i CAISS”, cofinançat pel Fons
Europeu de Desenrotllament Regional en el marc del Programa Operatiu de
creixement sostenible 2014-2020 (expte. 6056/2020).
6. Acordar, si escau, el tancament d'activitat de centre arreplegada d'animals, a
la parcel·la 75 polígon 13, per no tindre habilitació d'exercici (exp. 4139/2020).
7. Adoptar, si escau, la mesura de policia consistent en clausura de l'establiment
a la ctra. Almassora, s/n polígon 53 parcel·la 279, per exercir activitat
instal·lacions esportives, per obertura sense tindre habilitació d'exercici (exp.
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4139/2020).
8. Procedir, si escau, a l'arxiu de l'expedient incoat a l'haver-se restablit les
degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament públic en immoble al
c/ Ermita Juan Granell 24 (exp. 7901/2019).
9. Seguir, si escau, el procediment de restauració de la legalitat urbanística per
la realització d'obres sense llicència al polígon 13 parcel·la 170 - partida les
Salines, als únics titulars cadastrals (exp. 8239/2020).
10.Declarar, si escau, la innecessarietat de llicència de parcel·lació sol·licitada
per a segregar parcel·la al c/ Mossen Vicent Mussoles 4 i c/ Fca Terencio
Huguet (exp. 11673/2020).
11.Denegar, si escau, la llicència d'obres sol·licitada per a legalització de
construcció d'entresolat i ampliació d'oficines en immoble a l’avinguda Nules
92 (exp. 11436/2020).
12.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de traster de
residus en nau al c/ del Zinc 4 (exp. 11252/2020).
13.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reparació de coberta y
façana al c/ Barranquet 57 cantó c/ Sant Agustí 32 (exp. 11851/2020).
B) Activitat de control
14.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
8714/2020, 11364/2020, 12053/2020, 12064/2020, 12069/2020, 12209/2020,
12340/2020, 12341/2020 i 12352/2020.
15.Donar compte de l’auto núm. 213/2020 dictat pel Jutjat del Contenciós
Administratiu núm. 1 de Castelló, el qual desestima la sol·licitud de mesura
cautelar relativa a la suspensió de l'executivitat de liquidació quota
d'urbanització 00 i el decret alcaldia 2020-1978 PR Sector SUD-T1 Sant
Gregori, en procediment ordinari 000446/2020 (exp. 10504/2020).
C) Precs i preguntes
---

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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