
 

Magnífic Ajuntament de Borriana

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/10 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 4 / d’octubre / 2018 a les 8:15
2ª convocatòria: 4 / d’octubre / 2018 a les 9:15

Lloc Sala de sessions 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinaria celebrada per la 

Junta de Govern el dia 27 de setembre de 2018.
2. Autoritzar, si escau, la devolució de garantia depositada en la contractació 

serveis auxiliars a l’àrea de cultura de l'Ajuntament (exp. 9467/2016).
3. Aprovar, si escau, el projecte d'obres de millora, modernització i dotació de 

infraestructures i serveis a l'àrea industrial camí Fondo, camí Xamusa i camí 
l'Axiamo (exp. 10631/2018).

4. Autoritzar, si escau, el projecte d'execució així com l'execució i inici d'obres de 
construcció de vivenda al c/ de Brussel·les 58 (exp. 4515/2018).

5. Rectificar, si escau, la sanció imposada a Espadel Borriana SL per la comissió 
d'una infracció urbanística en compliment de sentència judicial (exp. 
10650/2018).

6. Declarar, si escau, la innecessarietat de llicència de parcel·lació sol·licitada 
per a segregar finca a l'avinguda de Vicente Cañada Blanch (exp. 
10767/2018).

7. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a tanca a l'avinguda de 
Vicente Cañada Blanch 93 (exp. 6926/2018).

8. Concedir, si escau, llicència d'obres per a construcció de vivenda amb piscina 
al c/ de Costur 6 (exp. 8777/2018).

9. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda 
amb piscina al c/ de l'Andana 9 (exp. 10120/2018).

10.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de pont 
sobre séquia al polígon 23 parcel·la 385 senda Ullal (exp. 4707/2018).

B) Activitat de control
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11.Donar compte de la sentència núm. 877/2018 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Castelló, la qual desestima el recurs contenciós 
interposat en P.A. núm. 755/2017 davant la desestimació de reclamació 
patrimonial (exp. 12954/2017).

12.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 
10324/2018, 10521/2018, 10523/2018, 10598/2018, 10731/2018 i 
10733/2018.

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.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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