Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/8

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 27 / de febrer / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 27 / 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 20 de febrer de 2020
2. Prorrogar, si escau, la concesió administrativa de l'explotació de les
instal.lacions del edifici polifuncional municipal de la Serratella (exp.
7305/2017).
3. Incoar, si escau, expedient tendent a la declaració de caducitat de llicència
municipal per la construcció de 24 vivendes de VPO, 12 vivendes lliures
concertades, planta baixa i soterrani a l' avinguda Pere IV i C/ Xilxes (exp.
1716/2020).
4. Ordenar, si escau, l' execució de treballs de neteja de parcel.la al C/ Juan
Canós Safont 10 (exp. 7584/2019).
5. Procedir, si escau, a l' arxiu de l' expedient incoat per haver-se restablit les
degudes condicions de seguretat, salubritat i ornamentació pública al C/ Mare
de Déu dels Àngels 2 (exp. 8887/2019).
6. Declarar, si escau, el restabliment de la legalitat urbanística infringida per l'
execució d´obres sense llicència prèvia a la parcel.la 273 polígon 22 i procedir
a l´arxiu de l' expedient incoat (exp. 10957/2019)
7. Executar subsidiariament, si escau, treballs de restauració de le legalitat
urbanística infringida per la realització d´obres sense llicència prèvia a les
parcel.les 147 i 148 del polígon 27 camí Marge (exp. 4258/2016).
8. Incoar, si escau, expedient sancionador per execució d´obres de reforma i
reconstrucció d' edificació sense llicència prèvia a l' avinguda Jaime Chicharro
46 (exp. 1447/2020).
9. Alçar, si escau, suspensió de la tramitació de l' expedient sancionador incoat
per la comissió d' infracció urbanística per executar obres sense llicència
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prèvia a la parcel.la 156 polígon 43 de la via de serveis CV-18 i impossar
sanció de multa (exp. 1636/2020)
10.Concedir, si escau, llicència de parcel. lació de parcel.la (parcel.la original 6.1
A Sector SUD-R Novenes de Calatrava) al C/Brussel.les i avinguda París
(exp. 710/2020).
11.Donar per desistida, si escau, a l´interessada de la seva sol.licitud de llicència
d´obres per a la construcció de tancament a la parcel.la 273 polígon 22 ( exp.
10378/2019).
12.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa de conexió a la
xarxa de clavegueram d'immoble al camí Les Monges 2 (exp. 776/2020).
13.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda
unifamiliar adossada i piscina al C/ Viena 15 (exp. 1062/2020).
14.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa de conexió a la
xarxa de clavegueram d'immoble a la Ronda Panderola 31, accés pel C/ Sant
Andreu (exp. 1328/2020).
15.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa de conexió a la
xarxa elèctrica de vivenda al C/ Major 6-6A (exp. 1347/2020).
16.Concedir, si escau, llicència d´obres per l´enderrocament de vivenda
unifamiliar al C/ Sant Marcos 19 (exp. 10943/2019).

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.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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B) Activitat de control
17.Donar compte del decret núm. 169/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Castelló, el qual dona per desistit al recurrent donant per conclús el
procediment (exp. 12339/2016).
18.Donar compte de sentència núm. 79 del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, la qual estima el recurs d'apel·lació formulat, revoca
sentència dictada i desestima recurs contenciós administratiu plantejat contra
la presumpta desestimació per part de l'Ajuntament de la petició formulada
pels interessats de devolució de les quantitats satisfetes en relació al PAI del
sector SUR T-1 "Golf de Sant Gregori" (exp. 9173/2017).
19.Donar compte de les declaracions responsables per a l' execució de les
obres: 24/2020 i 1453/2020.

