NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/50

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 19 / de desembre / 2019 a les 8:30
2ª convocatòria: 19 / de desembre / 2019 a les 9:30

Lloc

Sala de comissions
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions ordinàries celebrades per
la Junta de Govern Local els dies 5 i 12 de desembre de 2019.
2. Autoritzar, si escau, la devolució de la garantia depositada en contractación
de subministrament i instal·lació de mobiliari urbà en parcs públics (exp.
10570/2015).
3. Prorrogar, si escau, el contracte del subministrament de butlletí d'informació
municipal «El Pla» i del llibre anual de les festes de falles (exp. 11916/2017).
4. Declarar, si escau, la impossibilitat de continuar amb l’exercici d'activitat
exercida al c/ de Mariano Benlliure 23 baix (exp. 4348/2019).
5. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja de parcel·la al c/
Tramuntana 30 (exp. 8268/2019).
6. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja de parcel·la al c/ de Joanot
Martorell 2 (exp. 7599/2019).
7. Incoar, si escau, expedient sancionador per presumpta infracció urbanística
per execució d'obres sense llicència a l'avinguda Cañada Blanch 96 cantó
camí Fondo (exp. 11131/2019).
8. Declarar, si escau, restablida la legalitat urbanística infringida al camí la
Cossa, i arxivar la mateixa (exp. 7021/2018).
9. Declarar, si escau, restablida la legalitat urbanística infringida al c/ la Farola, i
arxivar la mateixa (exp. 3470/2019).
10.Estimar, si escau, sol·licitud de prorroga de termini per a finalitzar obres
pendents d'execució al c/ de la Mare de Déu del Carme 3, i autoritzar
devolució de fiança (exp. 6895/2019).
11.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a cobriment de tancs a les
parcel·les 167 i 168 polígon 11 camí Echevarría (exp. 10303/2019).
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12.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda i
piscina al c/ Madrid 1 cantó camí del Grau (exp. 10817/2019).
13.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa l'avinguda de la
Mediterrania 153 (exp. 5242/2019).
B) Activitat de control
14.Donar compte de la sentència núm. 392 dictada pel Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, la qual desestima el recurs d'apel·lació
núm. 72/2017 interposat contra sentència núm. 241/2016 dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló en recurs contenciós núm.
394/2014 (exp. 3003/2016).
15.Donar compte de la declaració responsable per a l'execució de les obres:
4640/2019 i 10924/2019.
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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