Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/6

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 13 / de febrer / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 13 / de febrer / 2020 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 6 de febrer de 2020.
2. Estimar, si escau, sol·licitud d'incorporació al servei actiu al lloc de treball
núm. 21 de la RPT, i cessar funcionaria interina que ocupava aquell lloc (exp.
1713/2018)
3. Modificar, si escau, dia d´actuació i orquestra del lot 5 contracte actuacions
musicals amb motiu actes fallers i festes patronals (exp. 7313/2019).
4. Abonar, si escau, les quantitats satisfefes en concepte de subministrament
elèctric a l'avinguda Corts Valencianes 1 (exp. 2439/2017).
5. Estimar parcialment, si escau, al·legacions formulades i procedir a l´arxiu de l
´expedient incoat per al restabliment de les degudes condicions de seguretat,
salubritat i ornamentació pública a l' avinguda Jaime Chicharro 4 (exp.
9234/2019).
6. Imposar, si escau, sanció de multa per comisió d'infracció urbanística a
l'avinguda Cañada Blanch 96 cantó camí Fondo, i donar per finalitzat el
procediment sancionador ( exp.11131/2019).
7. Desestimar, si escau, el recurs de reposició interposat en expedient
sancionador per comisió d'infracció urbanística al c/ Madrid, i condonar 50%
la multa interposada ( exp.13665/2018).
8. Sol.licitar, si escau, a la Conselleria d' Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, informe preceptiu i requeriment al
titular de documentació previa a la legalitzacio de vivenda executada a la
parcela 93, polígon 3 (7917/2018).
9. Rectificar, si escau, l'error advertit en acord adoptat per esta Junta en
pròrroga per a finalització d'obres al c/ Virgen del Carmen 31 ( exp.
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6895/2018).
10.Aceptar, si escau, el desistiment de llicència sol·licitada per a l´execució d
´obres per al desbrossament del recinte del festival Arenal Sound, i arxiu de l
´expedient ( exp. 10861/2019).
11.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa de conexió a la
xarxa elèctrica de nau al C/ Corindó 14 (exp. 1163/2020).
12.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a reparació de coberta de
nau a la carretera Vila-Real PD polígon 45 473(exp. 455/2020).
13.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa d' ampliació de la
xarxa de telecomunicacions i conexió amb canalització existent de conformitat
amb llicència d´obres a ronda Poeta Calzada amb C/ Major 36 (exp.
1145/2020).
14.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa d' ampliació de la
xarxa de telecomunicacions i conexió amb canalització existent de conformitat
amb llicència d´obres a l' avinguda d' Almassora 33 (cementeri municipal)
(exp. 1147/2020).

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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B) Activitat de control
15.Donar compte de sentència Nº 776/2019 dictada pel Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana, la qual estima recurs plantejat per l
´ajuntament contra la sentència 521/2016 d'aprobació definitiva pressupost,
plantilla de personal i RPT (exp.6869/2016).
16.Donar compte de la sentència Nº 824/19 del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunitat Valencianas, la qual estima parcialment el recurs d´apelació
contra la sentència 50/2016 del Jutjat de lo Contenciós-Administratiu nº
249/2016 i de recurs contenciós- administratiu contra la resolució 12/2/2016
del decret de l' alcaldia corresponent a l´expedient disciplinari 2931/2015
( exp.7200/2016).
17.Donar compte de l'informe tècnic emés per l'Enginyer Tècnic municipal, de
data 6 de febrer de 2020, en relació a expedient ATLINE/2011/169/12/ (exp.
986/2020).
18.Donar compte de les declaracions responsables per a l´execució de les
obres: 11478/2019, 457/2020 i 1030/2020.

