Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/25

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 4 / de juliol / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 4 / de juliol / 2019 a les 8:30

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 27 de juny de 2019.
2. Ampliar, si escau, la situació administrativa d'excedència voluntària de
funcionària que ocupa la plaça d'arxivera municipal per cura de filla (exp.
9358/2018).
3. Concedir, si escau, pròrroga per a finalització d'obres d'urbanització del sector
camí Serratella-camí Marge (exp. 15756/2017).
4. Concedir, si escau, tràmit d'audiència a la mercantil adjudicatària i a l'agent
urbanitzador del contracte «finalització de la urbanització del sector camí
Serratella-camí Marge» (exp. 15756/2017).
5. Concedir, si escau, llicència ambiental per a instal·lació d'activitat al c/ del
Coure 16-18-20-24 (exp. 11507/2018).
6. Sol·licitar a Jutjat, si escau, autorització per a entrada immoble al c/ de Cullera
15, per a execució subsidiària de treballs de restabliment de degudes
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic (exp. 2923/2019).
7. Proposar, si escau, com a mesura de restauració de legalitat vulnerada, la
demolició d'obra executada sense llicència a la parcel·la 158 polígon 40
partida Regenta (exp. 1818/2019).
8. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i proposar mesures de
restauració de legalitat urbanística vulnerada per execució d'obres sense
llicència a la parcel·la 255 polígon 47 camí de la Mar de Vila-real
(exp.1816/2019).
9. Declarar, si escau, restablida la legalitat urbanística infringida, i arxivar la
mateixa, a l'haver-se desmuntat les obres executades sense llicència al c/
Madrid 6A (exp. 8438/2017).
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10.Concedir, si escau, llicència provisional d'obres sol·licitada per a rasa al c/ de
Ribesalbes 27 (exp. 13868/2018).
11.Concedir, si escau, llicència provisional d'obres sol·licitada per a construcció
de tancament al camí la Pedrera 23 (exp. 5046/2019).
12.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a canvi de coberta de
vivenda a la partida Ecce Homo polígon 21 parcel·la 56 Torre d’Onda (exp.
6186/2019).
B) Activitat de control
13.Donar compte de la sentència núm. 323/19 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Castelló en procediment abreviat 000615/2018, la
qual desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra acord de
desestimar recurs reposició de demolició d'obres (exp. 9520/2018).
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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