NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/3

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 28 / de gener / 2021 a les 8:30
2ª convocatòria: 28 / 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 21 de gener de 2021.
2. Acordar, si escau, el tancament d'activitat de reparació de vehicles a
l'avinguda Argent 49 per no tindre habilitació per al seu exercici (exp.
5735/2019).
3. Acordar, si escau, el tancament d'activitat de taller mecànic al camí Vell de
València 49 nau 2 per no tindre habilitació per al seu exercici (exp.
10414/2020).
4. Proposar, si escau, com a mesura de restauració de legalitat urbanística
vulnerada, la demolició obres executades sense llicència al c/ les Alqueries
70A, polígon 25 parcel·la 399 (exp. 10856/2020).
5. Proposar, si escau, com a mesura de restauració de legalitat urbanística
vulnerada, la demolició obres executades sense llicència al polígon 24
parcel·la 480, senda l'Ullal (exp. 6859/2020).
6. Ordenar, si escau, la demolició i retirada de residus de les obres executades
sense llicència a la via de servici autovia Borriana-Almassora, polígon 47
parcel·la 180 (exp. 11415/2019).
7. Ordenar, si escau, treballs necessaris per a restablir les degudes condicions
de seguretat, salubritat i ornato públic a l'avinguda Llombai 2 i Ronda Pere IV
51 (exp. 1785/2020).
8. Ordenar, si escau, treballs necessaris per a restablir les degudes condicions
de seguretat, salubritat i ornato públic a la Ronda Pere IV, camí Llombai i c/
Xilxes (exp. 1792/2020).
9. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i ordenar treballs necessaris
per a restablir les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornato públic a
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l'avinguda Pere IV i c/ Xilxes (exp. 1804/2020).
10.Procedir, si escau, a l'arxiu de l'expedient incoat a l'haver-se restablit les
degudes condicions de seguretat, salubritat i ornato públic en immoble al c/
Helsinki 4 (exp. 8243/2020).
11.Concedir, si escau, un últim i improrrogable termini per a execució de treballs
de restabliment de les degudes condicions en immoble al c/ Sant Marc 25
(exp. 10036/2020).
12.Acceptar, si escau, el desistiment presentat i declarar conclús el procediment
incoat de concessió de llicència d'obres de reforma interior de vivenda al c/
Puríssima 15 (exp. 9812/2020).
13.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a legalització d'obres de
tancament de parcel·les 183, 184 i 185 polígon 46 (exp. 12337/2020).
14.Denegar, si escau, la llicència d'obres sol·licitada per a instal·lació de
càmping tipo "camper àrea" a la parcel·la 14 polígon 16 partida Finello (exp.
12791/2017).
15.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reparació de tancament
en immoble a l'avinguda Jaime Chicharro 107 (exp. 144/2021).
16.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de piscina
en vivenda al c/ Viena 5B (exp. 423/2021).
17.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a ampliació i reforma de
vivenda al c/ Sant Blai 35 (exp. 12051/2020).
18.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a derrocament d'edifici de
planta baixa al c/ València 54 (exp. 12742/2020).
19.Declarar restaurada i arxivar, si escau, expedient de restauració de la legalitat
urbanística incoat per legalització d'obres executades a les parcel·les 183,
184 i 185 polígon 4 (exp. 10579/2020).
B) Activitat de control
20.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
12411/2020, 12661/2020, 101/2021, 323/2021 i 324/2021.

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
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C) Precs i preguntes
---

