Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/2

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 17 / de gener / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 17 / de gener / 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 10 de gener de 2019.
2. Autoritzar, si escau, la devolució de fiança depositada com a garantia en la
prestació del servei de manteniment d'instal·lacions contra incendis de
l'Ajuntament (exp. 4450/2016).
3. Ordenar, si escau, l'execució subsidiària i forçosa de clausura d'establiment i
retirada de terrassa al c/ de Sant Victorià 4 (exp. 5482/2018).
4. Ordenar, si escau, l'execució de treballs tendents a mantindre les condicions
de seguretat, salubritat i ornament públic d'immoble al c/ de Jeroni Guitard i
Josep Polo de Bernabé (exp. 8924/2018).
5. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja immediata de parcel·la al c/
de Juan Bautista Rochera Mingarro 14 (exp. 7031/2018).
6. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja immediata de parcel·la a
l'avinguda de la Unió Europea 24 (exp. 12765/2018).
7. Estimar, si escau, al·legacions formulades i ordenar la demolició d'obres
executades sense llicència a l'únic promotor de les obres a les parcel·les 237 i
233 polígon 9 (exp. 1009/2018).
8. Arxivar, si escau, l'expedient de declaració de ruïna incoat a l'haver-se
restablit les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament públic a la
partida Vinarragrell 58 (exp. 14343/2017).
9. Imposar, si escau, quinta multa coercitiva per incompliment d'ordre de
restabliment de legalitat urbanística de demolició d'obra il·legal a la parcel·la
424 polígon 23 (exp. 11699/2015).
10.Desestimar, si escau, recurs de reposició interposat contra acord d'imposició
de quinta multa coercitiva per incompliment d'ordre de demolició d'obres a la
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parcel·la 75 polígon 25 senda l’Ullal (exp. 3778/2015).
11.Autoritzar, si escau, la segregació i agrupació de locals a l'avinguda de la
Mediterrània 154 (exp. 132/2019).
12.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda
amb piscina al c/ de l'Illa de Carallot 2 (exp. 281/2019).
B) Activitat de control
13.Donar compte de la sentència núm. 1192/2018 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Castelló, la qual desestima els recursos contenciosos
administratius formulats en PA 000486/2015 i procediments acumulats núm.
000337/2016, 000435/2015 i 000559/2015.
14.Donar compte de la sentència núm. 558/2018 dictada per Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Castelló, la qual desestima el recurs contenciós
administratiu interposat en procediment abreviat núm. 000075/2018 contra
decret que desestima reclamació responsabilitat patrimonial (exp. 3012/2018).
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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