CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dimecres 23 de juny de 2021
Hora: 08.30 hores

La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats, d'acord
amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1 Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de
Govern Local el dia 17 de juny de 2021.
2 Declarar desert la contractació del subministrament d'estructura de torils per a
l'Ajuntament de Borriana (exp. 2396/2021).
3 Prorrogar, si escau, el contracte de streaming em directe de les sessions del Ple i
dels Consells Socials de l'Ajuntament de Borriana (exp. 3644/2019)
4 Incoar, si escau, expedient sancionador per presumpta infracció urbanística
comesa per execució d'obres sense prèvia llicència al camí Santa Pau 10 partida
la Jova 27, i suspendre tramitació fins a resolució Ministeri Fiscal (exp. 6341/2021).
5 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/ Juan Canós
Safont 11 (exp. 7589/2019).
6 Denegar, si escau, sol·licitud de llicència de legalització d'obres de reforma
d'immoble al c/ Bernat Artola 19 (exp. 5363/2021).
7 Concedir, si escau, pròrroga de 12 mesos per a finalització d'obres de construcció
de 24 vivendes de VPO, 12 vivendes lliures concertades, planta baixa i soterrani a
l’avinguda Pere IV i c/ Xilxes en llicència d'obres concedida (exp. 1716/2020).
8 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a realització de connexió de
sanejament al c/ Sant Felip 39 (exp. 5470/2021).
9 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de piscina en
vivenda al c/ Escollera de Ponent 26 (exp. 5234/2021).
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Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda
unifamiliar adossada amb piscina a la plaça Adolfo Suarez Gonzalez 2A (exp.
5347/2021).

11

Donar compte de les declaracions responsables d'execució de les obres:
4708/2021, 5827/2021, 6098/2021, 6152/2021, i i 6153/2021.

La documentació íntegra dels assumptes continguts en l'ordre del dia està a la disposició
dels regidors i regidores a la Secretaria de la corporació.
Si en primera convocatòria no hi haguera el quòrum necessari, es constituirà en segona
convocatòria, una hora després de l'assenyalada per a la primera.
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