Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/17

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 22 / de novembre / 2018 a les 8:15
2ª convocatòria: 22 / de novembre / 2018 a les 9:15

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 ordinaria celebrada per la Junta de
Govern Local el dia 15 de novembre de 2018.
2. Declarar, si escau, en situació administrativa de jubilació a funcionari que
ocupa la plaça de fontaner, lloc núm. 200 de la RPT (exp. 11090/2018)
3. Acceptar, si escau, el desistiment de sol·licitud de jubilació voluntària de
funcionari que ocupa la plaça de guarda rural, lloc núm. 165 de la RPT i
declarar conclús el procediment (exp. 11084/2018)
4. Prorrogar, si escau, el contracte del servei de desratització, desinsectació i
desinfecció en dependències municipals i llocs públics de Borriana (exp.
11550/2015).
5. Aprovar, si escau, el projecte d'urbanització “Implantació carril bici i passeig
de vianants en carretera Burriana-Grao”, en el marc de l'Estratègia de
Desenrotllament Sostenible Integrat en l'Àrea Urbana de Borriana
(EDUSI/FEDER) del Programa Operatiu de Creixement Sostenible FEDER
2014-2020 (exp. 9035/2018).
6. Alçar, si escau, l'orde de cessament d'activitat ordenada per acord d'esta
Junta el dia 23 d'agost de 2018, i ordenar el cessament immediat d'activitat
ampliada en c/ del Cuore 52 (exp. 2036/2018)
7. Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada
en parcel·la 149 polígon 51 de camí Santa Pau i, arxivar aquestes mateixes
actuacions als no propietaris (exp. 15595/2017)
8. Ordenar, si escau, l'execució de diversos treballs per a mantindre les
condicions de seguretat, salubritat i ornat públic a la carretera de Nules 106
(exp. 2282/2018).
9. Declarar restablida, si escau, las condicions de seguretat d'immoble al c/
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d'Abel Mus 9 i av. la Marina, i proceder a l'arxiu d'actuacions (exp.
10345/2018).
10.Imposar, si escau, quinta multa coercitiva per incompliment d'orde de
restabliment de legalitat urbanística infringida en polígon 27 parcel·la 263
(exp. 13025/2015)
11.Imposar, si escau, sisena multa coercitiva per incompliment d'ordre de
restabliment de legalitat urbanística infringida en polígon 25 parcel·la 440
camí Marge (exp. 4682/2015).
12.Acceptar, si escau, el desistiment de sol·licitud de llicència d'obres
d'instal·lació base de telefonia mòbil en immoble av. de la Mediterrània 71, i
procedir al seu arxiu (exp. 12412/2018)
13.Concedir, si escau, pròrroga per a finalització d'obres de construcció de
vivenda i piscina al c/ Serratella 129 A (exp. 6346/2018).
14.Concedir, si escau, llicència d'obres per a rasa al c/ de les Almesies 34-36
(exp. 12483/2018).
15.Concedir, si escau, llicència d'obres per a rasa al c/ del Mestre Serrano 23
per passeig de Sant Joan Bosco (exp. 2794/2018).
16.Concedir, si escau, llicència d'obres per a rasa al c/ de Joaquim Sorolla 7
(exp. 8698/2018).
17.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a substitució de
tancament al polígon 23 parcel·la 407 senda l'Ullal (exp. 10408/2018).

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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B) Activitat de control
18.Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm
1 de Castelló, la qual desestima el recurs contenciós administratiu interposat
per María Pascual Nebot contra desestimació presumpta per silenci
administratiu de l'Ajuntament en P.A. 000963/2017 (exp. 12957/2017).
19.Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciòs Administratiu núm
2 de Castelló, la qual estima el recurs contenciós administratriu interposat per
David Carda Monfort en P.A. 000040/2018, i procedir a l'execució de la
mateixa (exp. 2758/2018).

