Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/21

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 20 / de desembre / 2018 a les 8:15
2ª convocatòria: 20 / de desembre / 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 ordinària celebrada per la Junta de
Govern Local el dia 13 de desembre de 2018.
2. Autoritzar, si escau, la devolució de garantia depositada en la contratació
d'obres de millora de l'eficiència energètica de les instalacions d'enllumenat
exterior del recinte poliesportiu de Llombai (exp. 7108/2017).
3. Adjudicar, si escau, l'alienació del bé vehicle marca VOLVO model BML L-70
D, tipus pala carregadora 8exp. 3583/2018).
4. Alçar, si escau, la mesura de policia de clausura d'establiment al c/ de
València 31 amb les mesures correctores ordenades (exp. 9152/2015).
5. Concedir, si escau, llicència ambiental per a instal·lació d'activitat a l'avinguda
de l'Argent 10, 12, 14, 16, 18 i 20 (exp. 4333/2017).
6. Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada i
ordenar la suspensió immediata d'execució d'obres en immoble a l'avinguda
de Jaime Chicharro 124 (exp. 13597/2018).
7. Declarar, si escau, restablida la legalitat urbanística infringida amb l'execució
de les obres al c/ de Luxemburg 10 (exp. 9443/2018).
8. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i ordenar la demolició d'obres
realitzades sense llicència a la parcel·la 281 i 282 polígon 24 (exp.
8292/2018).
9. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja immediata de parcel·la al c/
de Formentera 13 (exp. 12005/2018).
10.Imposar, si escau, quarta multa coercitiva per incompliment d'ordre de
restabliment de legalitat urbanística infringida a la parcel·la 154 polígon 25
camí Marge (exp. 3547/2015).
11.Incoar, si escau, nou expedient sancionador per presumpta infracció
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urbanística per execució d'obres sense llicència al c/ de Madrid 6A (exp.
13665/2018).
12.Declarar, si escau, la caducitat i arxivar expedient sancionador incoat per
presunta infracció urbanística al camí Llombai s/n (exp. 681/2018).
13.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa al c/ de la
Malva-rosa 10 (exp. 2509/2018).
14.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa al c/ de la Tanda 7
(exp. 2754/2018).
15.Concedir, si escau, llicència d'obre sol·licitada per a rasa al c/ del Vint-i-cinc
d'abril 2 (exp. 6927/2018).
16.Denegar, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa al c/ de la Mare de
Déu de Lourdes 58 (exp. 2162/2018).
17.Denegar, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa al c/ del Tremedal
15 (exp. 10495/2018).
18.Denegar, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de bassa de
reg al polígon 9 parcel·la 117 (exp. 11240/2018).
B) Activitat de control
19.Donar compte de la sentència núm. 736 dictada pel Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana, la qual estima el recurs d'apel·lació i
estima el recur contenciós administratiu interposats per L3M Construcciones,
Urbanismo y Servicios SA, en PAI Sector camí Serratella-Marge (exp.
14648/2016).
C) Precs i preguntes
---

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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