CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia: dijous 24 de maig de 2018
Hora: 8.15 hores

(exp. 6372/2018)

La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats, d'acord amb el
següent:
ORDRE DEL DIA

1

Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local
el dia 17 de maig de 2018.

2

Donar compte de la sentència núm. 24/2018 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Castelló, en P.A. 158/2017 interposat front acord plenari d'aprovació definitiva
del pressupost general, plantilles i relació llocs de treball (exp. 73730/2017).

3

Donar compte de la sentència núm. 236/2018 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Castelló, la qual desestima el recurs contenciós administratiu interposat en P.O.
458/2014 (exp. 16152/2016).

4

Donar compte del decret núm. 96/2018 dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Castelló, que té per desistit i apartat de prossecució i declara acabat el P.A 230/2017 (exp.
10977/2017).

5

Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada per realització
d'obres sense llicència a les parcel·les 237 i 233 polígon 9 (exp. 1009/2018).

6

Ordenar, si escau, la neteja de parcel·la i eliminació d'aigua estancada en immoble al c/
Enrique Granados 17 (exp. 3280/2018).

7

Concedir, si escau, pròrroga per a finalització d'obres concedides de construcció de
vivenda al:
7.1. c/ París 24 (exp. 13348/2018).
7.2. c/ de Fanzara 10 (exp. 12994/2016).

8

Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a:
8.1. rasa al c/ del Mestre Rodrigo 13 (exp. 2507/2018).
8.2. moviment de terres entre parcel·les al camí la Pedrera, camí Llombai i Av. de l’Argent
4B (exp. 5572/2018).
8.3. tancament a la parcel·la 404 polígon 49 (exp. 4761/2018).
8.4. tancament a les parcel·les 291, 292, 293, 294 i 298 polígon 48 (exp. 319/2018).
8.5. reparació de balcons en façana al c/ de Sant Pasqual 10 (exp. 5978/2018).

9

Denegar, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a execució de tancament de parcel·la i
porta d'accés al polígon 23 parcel·la 385 senda l’Ullal (exp. 4707/2017).
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10 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 4673/2018,
6015/2018, 6017/2018, 6024/2018 i 6034/2018.
La documentació íntegra dels assumptes continguts en l'ordre del dia està a la disposició dels
regidors i regidores a la Secretaria de la corporació.
Si en primera convocatòria no hi haguera el quòrum necessari, es constituirà en segona
convocatòria, una hora després de l'assenyalada per a la primera.
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