
 

Magnífic Ajuntament de Borriana

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/6 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 14 / de febrer / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 14 / 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 7 de febrer de 2019.
2. Ordenar, si escau, la paralització immediata d'obres de construcció de 

vivenda unifamiliar aïllada al c/ de Costur 5 (exp. 4330/2016).
3. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i ordenar la demolició d'obres 

realitzades sense llicència a la parcel·la 281 i 282 polígon 24 (exp. 
8292/2018).

4. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja i tancament de parcel·la al 
c/ d'Enric Granados cantó c/ de Juan Reus cantó c/ de les Alqueries (exp. 
6558/2018).

5. Declarar, si escau, restablida la legalitat urbanística infringida amb l'execució 
de les obres al c/ de la Pau 4, ordenar la devolució d'aval depositat (exp. 
10244/2015).

6. Autoritzar, si escau, la divisió de local al c/ del Maestrat 13 (exp. 1004/2019).
7. Declarar, si escau, la innecessarietat de llicència de parcel·lació sol·licitada 

per a segregar parcel·la 287 polígon 16 (exp. 1483/2019).
8. Concedir, si escau, llicència de parcel·lació per a segregar parcel·la al c/ de 

Josep Polo de Bernabé i camí d'Onda 48 (exp. 896/2019).
9. Concedir, si escau, llicència de parcel·lació per a segregar parcel·la al c/ de 

Viena i c/ de Brussel·les (exp. 898/2019).
10.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda 

unifamiliar al c/ de Manuel Granell Ferrer 5 (exp. 131/2019).
11.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa a l'avinguda de la 

Unió Europea 14 (exp. 5061/2018).
12.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa al c/ de Federico 
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García Moliner - c/ del Maestrat (exp. 13067/2018).

B) Activitat de control
13.Donar compte de l'auto núm. 20/2019, dictat pel Jutjat del Contenciós 

Administratiu núm. 2 de Castelló, el qual no pertoca declarar que la sentència 
núm. 117/2018 no havia sigut executada per l'Ajuntament de Borriana en P.O. 
453/2013 (exp. 6920/2017).

14.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 
1240/2019, 1320/2019, 1325/2019, 1327/2019, 1334/2019, 1347/2019 i 
1349/2019.

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 
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