NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/10

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 17 / de març / 2021 a les 8:30
2ª convocatòria: 17 / de març / 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 11 de febrer de 2021.
2. Aprovar, si escau, la pròrroga, per un any, del contracte d'arrendament del
local en planta baixa a l’avinguda Mediterrània 35 cantó c/ l’Alguer, destinat a
Tendència Alcaldia de poblats marítims de Borriana (expt. 5826/2015).
3. Ordenar, si escau, el cessament d'activitat de menjador social al c/ Sant
Guillem 1-baix per no tindre instrument d'intervenció ambiental que habilite
del seu exercici (expt. 4177/2020).
4. Incoar, si escau, expedient de restauració de la legalitat urbanística per
execució d'obres sense llicència al polígon 48 parcel·la 227 via de servei
autovia Borriana-Almassora (exp. 2235/2021).
5. Incoar, si escau, expedient sancionador per presumpta infracció urbanística
per execució d'obres sense llicència a l'avinguda Jaime Chicharro 15 baix
(exp. 2254/2021).
6. Acumular, si escau, expedients de restauració de la legalitat urbanística
infringida seguits en execució d'obres sense llicència al c/ Bernat Artola 19
(338/2021).
7. Ordenar, si escau, els treballs necessaris per a restablir les degudes
condicions de seguretat, salubritat i ornato pùblic al c/ Illa Grossa 16 (expt.
9532/2020).
8. Arxivar, sense més tràmit, si escau, l'expedient d'execució subsidiària incoat
de realització de treballs de neteja i tanca de solar al c/ d’Isaac Peral 6 (exp.
9431/2020).
9. Autoritzar, si escau, la modificació del projecte de llicència municipal d'obra al
c/ Illa de Carallot, 2 (expt. 281/2019).
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10.Acordar, si escau, el desistiment en llicència d'obres presentada al polígon 29
parcel·la 3, i arxivar sense més tràmit (exp. 2314/2021).
11.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a legalització d'entresolat
per a oficines en nau industrial al camí Fondo 38 (expt. 2071/2021).
12.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a tancament d'immoble al
c/ Orpesa cantó c/ Gandía (expt. 11990/2020).
13.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a instal·lació de suport
elèctric per a BT al polígon 5 parcel·la 45 (expt. 1694/2021).
B) Activitat de control
14.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
521/2021, 1792/2021, 2006/2021, 2096/2021 i 2173/2021.
C) Precs i preguntes
---

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.
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