Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/15

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 8 / de novembre / 2018 a les 8:15
2ª convocatòria: 8 / 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 31 d'octubre de 2018.
2. Prorrogar, si escau, el contracte de direcció lletrada i defensa jurídica de
l'Ajuntament (exp. 13322/2016).
3. Adjudicar, si escau, el servei d'elaboració d'una nova relació de llocs de treball
i reestructuració administrativa de l'organigrama municipal (exp. 9998/2018).
4. Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística i ordenar la
suspensió immediata d'execució d'obra sense llicència a la plaça de la Mercé
3 (exp. 12067/2018).
5. Incoar, si escau, expedient sancionador per presumpta infracció urbanística
per execució d'obres sense llicència a la partida la Jova 28 (exp.
12196/2018).
6. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada en immoble al c/ Ribesalbes
27 (exp. 1416/2018).
7. Concedir, si escau, llicència de parcel·lació per a segregar finca al c/ de l'Illa
del Hierro, finca resultant projecte de reparcel·lació camí Serratella-Marge
(exp. 8631/2018).
B) Activitat de control
8. Donar compte de la sentència núm. 1099/2018 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Castelló, la qual desestima la pretensió
d'inadmissibilitat que formula este Ajuntament i estima el recurs contenciós
administratiu núm. 815/2016 interposat per Construccions Villegas SL (exp.
969/2017).
9. Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
11968/2018, 11978/2018, 12116/2018 i 12180/2018.

Cód. Validación: 5E9D7TES3NWWMZX9C4RPKY3LM | Verificación: http://burriana.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Iluminada Mª Blay Fornas (1 de 1)
Secretaria General
Fecha Firma: 06/11/2018
HASH: 6650cad83f622323d87e5c916d7a1710

NOTIFICACIÓ

Magnífic Ajuntament de Borriana
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.
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