NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/1

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 14 / de gener / 2021 a les 8:30
2ª convocatòria: 14 / de gener / 2021 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 7 de gener de 2021.
2. Aprovar, si escau, l'expedient i plecs per a la contractació del subministrament
de prendes d'uniformitat i complements amb destinació al personal del Cos de
Policia Local i de la Guarderia Rural (exp. 11892/2020).
3. Incoar, si escau, expedient de restauració de la legalitat urbanística per
execució d'obres sense llicència al c/ del Salvador 1 - plaça Mayor 6 i 6A, i
ordenar la suspensió immediata d'obres (exp. 12407/2020).
4. Ordenar, si escau, la demolició d'obres executades sense llicència al c/
Vicente ENrique Mingarro 7 (exp. 8197/2020).
5. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i proposar la demolició d'obres
executades al polígon 4 parcel·la 196 camí Serra (exp. 8629/2020).
6. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i proposar la demolició d'obres
executades al camí Pedrera 28 (exp. 8198/2020).
7. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i ordenar la demolició d'obres
executades sense llicència al polígon 13 parcel·la 239 Clot de la Mare de Déu
(exp.1626/2020).
8. Estimar, si escau, al·legacions formulades i deixar sense efecte el punt segon
de l'acord de la Junta de Govern Local, de 27 d'agost de 2020, relatiu a
l'aprovació de la taxa per prestació de serveis urbanístics al camí Pedrera
Vila-vella 45 (exp. 7718/2019).
9. Concedir, si escau, pròrroga per a inici i finalització d'obres concedides de
construcció de vivenda al c/ Ample 6 (exp. 2159/2019).
10.Concedir, si escau, pròrroga per a finalització d'obres concedides
d'implantació de taller al c/ Alcalde Vicente Moliner 12 (exp. 10337/2019).
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11.Concedir, si escau, llicència d'obres provisional per a legalització de pèrgola
construïda al camí Rajolí 203 (exp. 10743/2020).
12.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa al c/ Malvarrosa
(exp. 11378/2020).
13.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a tancament de parcel·la
al polígon 35 parcel·la 175 (exp. 9866/2020).
14.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a tancament de parcel·la i
construcció de pont al polígon 33 parcel·la 275 (exp. 10684/2020).
15.Declarar restaurada i arxivar, si escau, l'expedient de legalitat urbanística
incoat per execució d'obres al camí Rajolí 203 (exp. 7350/2018).
B) Activitat de control
16. Donar compte de la resolució núm. 1394/2020 del Tribunal Administratiu Central
de Recursos Contractuals, en recurs núm. 940/2020 C.A. Comunitat Valenciana,
interposat per EULEN SA, contra l'adjudicació de la licitació per a contractar el servei
municipal de neteja de col·legis públics, piscina municipal i altres dependències
municipals de Borriana, i la qual alça la suspensió del procediment contractació (exp.
3964/2019).
17.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
10965/2020, 11529/2020, 11844/2020, 11992/2020 i 12718/2020.
C) Precs i preguntes
---

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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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.

