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 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/5 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 7 / de febrer / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 7 / de febrer / 2019 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 31 de gener de 2019.
2. Abonar, si escau, quantitats satisfetes en concepte de subministrament 

elèctric en immoble a l’avinguda de les Corts Valencianes 1 (exp. 2439/2017).
3. Desestimar, si escau, el recurs de reposició interposat contra acord d'esta 

Junta d'ordenar el cessament immediat d'activitat al c/ del Coure 52 (exp. 
2036/2018).

4. Desestimar, si escau, el recurs de reposició interposat contra acord d'esta 
Junta d'ordenar el cessament immediat d'activitat al camí Vell de València 
(exp. 4065/2018).

5. Declarar, si escau, la caducitat i arxivar l'expedient incoat de restauracio de 
legalitat urbanística al camí la Coixa 36 (exp.5415/2017).

6. Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada 
per execució d'obres sense llicència al camí la Coixa 36 (exp. 1061/2019).

7. Proposar, si escau, com a mesura de restauració de legalitat vulnerada, la 
demolició d'obra executada sense llicència al c/ de la Rosa dels Vents 48 
(exp. 10655/2018).

8. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja de parcel·la al c/ de Roma 
33 (exp. 12763/2018).

9. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja i tancament de parcel·la al 
c/ de Fri Terencio Huguet 44 cantó c/ de Vicente Ríos Enrique (exp. 
8062/2018).

10.Imposar, si escau, quinta multa coercitiva per incompliment d'orde de 
restabliment de legalitat urbanística de demolició d'obra a la parcel·la 142 
polígon 25 (exp. 11639/2015).

 



 

Magnífic Ajuntament de Borriana

11.Concedir, si escau, pròrroga per a finalització d'obres de construcció de 
vivenda a l'avinguda de la Unió Europea 40 (exp. 706/2015).

12.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa al c/ del Mestre 
Serrano 21 (exp. 558/2019).

B) Activitat de control
---

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 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Magnífic Ajuntament de Borriana
	2019-02-04T15:20:36+0100
	Borriana
	ILUMINADA MARIA BLAY FORNAS - DNI 38488195H
	ho accepto




