NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/46

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 21 / de novembre / 2019 a les 8:30
2ª convocatòria: 21 / de novembre / 2019 a les 9:30

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 14 de novembre de 2019.
2. Declarar, si escau, en situació administrativa de jubilació a la funcionaria de
carrera que ocupa plaça de tècnic d'administració general lloc núm. 76 de la
RPT (exp. 10331/2019).
3. Incoar, si escau, expedient sancionador per presumpta infracció urbanística
per execució d'obres sense llicència a les parcel·les 237 i 233 polígon 9 (exp.
10563/2019).
4. Arxivar, si escau, les actuacions que es troben en expedient sancionador
incoat per presumpta infracció urbanística per execució d'obres sense
llicència a la parcel·la 202 polígon 46 camí la Mar de Vila-real (exp.
10633/2019).
5. Autoritzar, si escau, el projecte d'execució així com l'execució i inici d'obres de
reforma i ampliació de vivenda al c/ de Santa Elena 33 (exp.7137/2019).
6. Concedir, si escau, llicència de parcel·lació sol·licitada per a segregar
parcel·la al c/ de Juan Pablo II (exp. 9998/2019).
7. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a tancament de parcel·la a
l'avinguda LLombai s/n (exp. 10184/2019).
8. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda
amb piscina al c/ de Brussel·les 60A (exp. 10360/2019).
9. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reforma de façana de
vivenda a l'avinguda la Marina 4 (exp. 8808/2019).
10.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reforma i elevació de
vivenda al c/ del Comerç 12 i c/ del Calvari (exp. 5027/2019).
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Magnífic Ajuntament de Borriana

Magnífic Ajuntament de Borriana
B) Activitat de control
11.Donar compte de la sentència núm. 641/2019 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Castelló, la qual desestima el recurs contenciós
administratiu interposat contra desestimació de sol·licitud de desocupació de
finques al c/ Juan Lugo i Viver i incoació d'expedient expropiatori, PO
681/2018 (exp. 10404/2018).
12.Donar compte de l’auto núm. 272/2019 dictat pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Castelló, el qual disposa que no pertoca a la
suspensió de resolució recorreguda desestimant la mesura cautelar
interessada (exp. 7422/2019).
13.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
8478/2019, 8952/2019, 8955/2019, 9120/2019, 9125/2019, 9166/2019,
9170/2019, 9328/2019, 9711/2019, 9738/2019, 9921/2019, 10158/2019 i
10485/2019.
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.
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