Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/49

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 12 / de desembre / 2019 a les 8:30
2ª convocatòria: 12 / de desembre / 2019 a les 9:30

Lloc

Sala de comissions
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Declarar, si escau, en situació administrativa de jubilació a la funcionaria de
carrera que ocupa plaça d'agent de policía lloc núm. 160 de la RPT (exp.
518/2019).
2. Estimar, si escau, sol·licitud de reincorporació al servei actiu a funcionària i
adscripció provisional en plaça encarregada de l'OMIC (exp. 6720/2019).
3. Desestimar, si escau, recurs reposició interposat contra acord d'esta Junta pel
qual s'ordena la demolició d'obres a les parcel·les 281 i 282 polígon 24 (exp.
3524/2019).
4. Concedir, si escau, llicència de parcel·lació sol·licitada per a segregar
parcel·la al Sector Novenes de Calatrava SUR-R-S al c/ de Viena, de
Brussel·les i avinguda de Paris (exp. 10987/2019).
5. Declarar innecessària, si escau, la llicència de parcel·lació sol·licitada per a
divisió de local a la plaça el Pla 11 (exp. 10334/2019).
6. Acceptar, si escau, el desistiment i declarar conclús el procediment de la
llicència d'obres sol·licitada a la parcel·la 160 polígon 14 (exp. 12193/2018).
7. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda
amb piscina al c/ Madrid 37 (exp. 10344/2019).
8. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a anul·lació i reposició de
depòsit d'aigua i instal·lació de nova connexió al quarter guàrdia civil al c/ de
Capità Cortés 1 (exp. 10399/2019).
B) Activitat de control
9. Donar compte de l'acord adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Castelló concedint pròrroga de la DIC per a activitat de bar a la ctra Alqueries
de Santa bàrbara i no acceptació del cànon en contra del criteri municipal
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NOTIFICACIÓ

Magnífic Ajuntament de Borriana
(exp. 4589/2019).
10.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
9375/2019, 9614/2019, 10335/2019, 10879/2019 i 10929/2019.
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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