Magnífic Ajuntament de Borriana

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dijous 22 de juliol 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 15 de juliol de 2021.
2. Adjudicar, si escau a BECSA, SA el contracte d'obres de “Millora, modernització i
dotació d'infraestructures i serveis en l'àrea industrial D-5 Carretera de Nules
(Burriana)”. IVACE. Exp. n.º 5408/2021-PM 11/2021. (exp. 5408/2021).
3. Declarar restablida la legalitat urbanística infringida amb la realització d'obres
sense llicència en parcel·la 149,pol. 51- Cami Santa Pau (exp. 15595/2017)
4. Declarar restablida la legalitat urbanística infringida i arxivar l'expedient
10160/2019, d'obres realitzades sense llicència en parcel·la 149, pol. 51- Camí
Santa Pau (exp. 10160/2019)
5. Procedir, si escau, a l'arxiu de l'expedient incoat al c. Leonardo Torres Quevedo 5,
per haver-se restablit les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament
públic (exp. 7793/2020)
6. Procedir a l'arxiu de l'expedient per haver-se restablit les degudes condicions de
seguretat, salubritat i ornament públic, en immoble ubicat al c. Ausias March 69
(exp. 8323/2020)
7. Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juliol de
2021, pel qual s'ordena la demolició de les obres executades sense llicència al c/
Bernat Artola 29 (exp. 11285/2020)
8. Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de juny de 2021, pel
qual s'ordenava l'execució subsidiària per a sanejament i reparació de fatxada de
c. Leonardo Torres Quevedo, 5, declarar restablida la legalitat infringida i arxivar
l'expedient (exp. 5316/2021)
9. Desestimar les al·legacions presentades i ratificar, en tot, l'acord de la juta de
govern local de data 10 de juny de 2021 (exp. 11625/2020)
10.Iniciar les actuacions tendents a l'execució subsidiària per mitjà de la imposició de
multes coercitives per incompliment de l'ordre de demolició ordenada i imposar la
primera multa coercitiva per import únic de 500€ (exp. 6915/2021)
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11. Ordenar la restitució a l'estat original de l'alqueria existent en Senda l'Ullal – pol.
24, parcel·la 480 – (exp. 11414/2019)
12.Incoar, si escau, expedient per a la restauració de la legalitat urbanística infringida
per realització d'obres sense llicència en c. Juan Bautista Soler, 11 (exp.
5985/2021)
13.Incoar, si escau, expedient per a la restauració de la legalitat urbanística infringida
per realització d'obres sense llicència en immoble ubicat al C. Serratella, 13 (exp.
7356/2021)
14.Concedir, si escau, llicència de parcel·lació per a segregar de la parcel·la ubicada
al c. Ermita Juan Granell 10, corresponent a la finca registral 60549 (exp.
7366/2021)
15.Concedir, si escau, llicència d'obres per a reforma i ampliació de vivenda
unifamiliar entre mitgeres al c. Tarancón 28 (exp. 6715/2021)
16.Concedir llicència d'obres per a la construcció de piscina particular en Camí
Eccehomo, 16 (exp. 7108/2021)
17.Concedir llicència d'obres de demolició de dues vivendes entre mitgeres al c/ san
Serapi 13 i 15 (exp. 6719/2021)
18.Concedir llicència d'obres per a construcció de vivenda unifamiliar en Camí Fons,
51, cantó c. Fra Terencio Huguet (exp.4918/2021)
19.Concedir llicència d'obres per a vivenda unifamiliar adossada al c. Viena 1a (exp.
7106/2021)
20.Concedir llicència d'obres per a construcció de vestuari/neteja exterior de jardí en
c. La Llum nº16 (exp. 6787/2021)
21.Concedir llicència d'obres per a comesa d'aigua potable en c. Capitán Cortes , 28
(exp. 3902/2021)
22.Concedir llicència d'obres per a rasa per al subministrament de gas natural en
Camí Onda, 52 (per Manuel Cubedo Giner) (exp. 11203/2020)
23.Concedir llicència per a paret de sèquia i tanca de parcel·la - Camí Caminàs – pol.
34 parcel·les 8,9 i 10 (exp. 3622/2021)
24.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de l'obra
5157/2021 i 6902/2021.
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.
Borriana, document signat electrònicament al marge
La secretària
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