Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/40

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 14 / d’octubre / 2021 a les 8:30
2ª convocatòria: 14 / d’octubre / 2021 a les 9:30

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 7 d'octubre de 2021.
2. Incoar, si escau, expedient per a la restauració de la legalitat urbanística
infringida per l'execució d'obres sense llicència a la travessia Sueras-Tales
10, i ordenar la suspensió immediata d'obres (exp. 10274/2021).
3. Iniciar, si escau, actuacions d'execució subsidiària en expedient incoat de
restabliment de legalitat urbanística vulnerada al camí Serratella 171, i
imposar sanció de multa (exp. 735/2021).
4. Iniciar, si escau, actuacions d'execució subsidiària en expedient incoat de
restabliment de legalitat urbanística vulnerada a l'avinguda Paris 8 cantó c/
Brussel·les, i imposar sanció de multa (exp. 10239/2021).
5. Iniciar, si escau, actuacions d'execució subsidiària en expedient incoat de
restabliment de legalitat urbanística vulnerada al c/ Magallanes 6, i imposar
sanció de multa (exp. 743/2021).
6. Iniciar, si escau, actuacions d'execució subsidiària en expedient incoat de
restabliment de legalitat urbanística vulnerada al c/ Illa Grossa 16, i imposar
sanció de multa (exp. 8220/2021).
7. Suspendre, si escau, la tramitació dels procediments dels expedients
8879/2020 i 7240/2021 tendents al restabliment de la legalitat urbanística fins
que el projecte de connexions externes de Golf San Gregori s'aprove
definitivament (exp. 8879/2020).
8. Ordenar, si escau, la neteja immediata de parcel·la per a restablir les degudes
condicions de seguretat, salubritat i ornato pùblic al camí Fondo 85 A (exp.
12251/2017).
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NOTIFICACIÓ

Magnífic Ajuntament de Borriana

B) Activitat de control
20.Donar compte de la sentència núm. 237/2021 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Castelló, la qual desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per funcionari contra este ajuntament front
desestimació de reducció de jornada per guarda legal, en procediment
abreviat 144/2020 (exp. 6042/2020).
21.Donar compte de la sentència núm. 303/2021 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Castelló, la qual desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per Mercantil Inesther 2012 SL contra resolució que
estima recurs reposició formulat per Urbanització Golf Sant Gregori S.A.
contra decret núm 104 de 15 de gener de 2020 (exp. 10504/2020).
22.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
9332/2021, 9679/2021, 9682/2021, 9838/2021, 9984/2021, 10060/2021 i
10073/2021.
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
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9. Ordenar, si escau, la neteja immediata de parcel·la per a restablir les degudes
condicions de seguretat, salubritat i ornato pùblic al c/ Nicosia 3 (exp.
7682/2019).
10.Concedir, si escau, prórroga de llicència otorgada per a apertura de rasa de
canalització subterrània de línies elèctriques de baixa tensió al c/ el
Barranquet 27 (exp. 4404/2018).
11.Concedir, si escau, prórroga de llicència otorgada per a apertura de rasa per
a canalització subterrània de línies de telecomunicacions al c/ el Barranquet
27 (exp. 4409/2018).
12.Declarar, si escau, la innecesarietat de llicència de parcel·lació sol·litada al
camí Serratella 2 (exp. 10148/2021).
13.Denegar, si escau, la llicència d'obres sol·licitada per a tancament d'immoble
al c/ Les Alqueries 70 A polígon 25 parcel·la 399 (exp. 5482/2021).
14.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a tancament d'immoble a
la Senda l'Ullal polígon 24 parcel·la 506 (exp. 4709/2021).
15.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a tancament d'immoble al
camí del Sedre polígon 45 parcel·la 497 (exp. 9659/2021).
16.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a instal·lació de
telecomunicacions al polígon 53 parcel·la 260 Volanti (exp. 1803/2021).
17.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda
amb piscina al c/ Enrique Pecourt Betes 1D (exp. 10096/2021).
18.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda
amb piscina al c/ Vilavella 9 (exp. 7092/2021).
19.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda
amb piscina al c/ Amado Granell Mesado 6 (exp. 9896/2021).
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informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

