Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/32

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 19 / d’agost / 2021 a les 8:30
2ª convocatòria: 19 / d’agost / 2021 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 12 d'agost de 2021.
2. Ordenar, si escau, la neteja immediata de parcel·la per a restablir les degudes
condicions de seguretat, salubritat i ornato pùblic al c/ Vicente Piqueres Martí
6 (exp. 3984/2021).
3. Iniciar, si escau, les actuacions tendents a l'execució subsidiària dels treballs
necessaris per a restablir les degudes condicions de seguretat, salubritat i
ornament públic en parcel·la al c/ Artana 2, i imposar la primera multa
coercitiva per incompliment de l'orde d'execució (exp. 8259/2021).
4. Iniciar, si escau, les actuacions tendents a l'execució subsidiària dels treballs
de restabliment de les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament
públic en parcel·la al camí del Grau 209, i imposar la primera multa coercitiva
per incompliment de l'orde d'execució (exp. 8318/2021).
5. Estimar, si escau, recurs interposat i arxivar l'expedient incoat d'ordre
d'execució de restabliment de les degudes condicions de seguretat, salubritat
i ornament públic al c/ Anden 2C, i deixar sense efecte l'acord d'aquesta junta
de data 1 de juliol de 2021 i, en conseqüència, anul·lar la taxa per prestació
de serveis urbanístics (exp. 4411/2021).
6. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada pera construcció de mur de
bloc i farcit al polígon 9 parcel·la 9 camí la Cossa (exp. 6383/2021).
7. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a ampliació de centre de
transformació CT PROL. al c/ Jaime Chicharro (exp. 7045/2021).
8. Denegar, si escau, la llicència d'obres sol·licitada per a realitzar 17 m. de
canalitzación en immoble al camino Diez núm. 10 (exp. 7798/2021).
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9. Denegar, si escau, la llicència d'obres sol·licitada per a connexió de
clavegueram a l'avinguda Jaime Chicharro 142 (exp. 6871/2021).

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
10.Donar compte de la sentència núm. 329/2020 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Castelló en P.A. 314/2019, la qual desestima el
recurs contenciós-administratiu interposat per funcionari contra este
ajuntament enfront de decret de l'Alcaldia Presidència núm. 2019-0416, de 7
de febrer de 2019, el qual desestima pretensions formulades d'abonament
excés d'hores (exp. 4511/2019).
11.Donar compte de la sentència núm. 287/2020 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Castelló en P.A. 308/2019, la qual desestima el
recurs contenciós-administratiu interposat per funcionari contra este
ajuntament enfront de decret de l'Alcaldia Presidència núm. 2019-0416, de 7
de febrer de 2019, el qual desestima pretensions formulades d'abonament
excés d'hores (exp. 5792/2019).
12.Donar compte dels decrets 82-85-91-98-99-101/2020, 51-55-56-57-61-62-6364/2021 dictats pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló en P.A.
318-275-315-360-439-319-451-450- 454-455-438-448-456-458/2019,
respectivament, els quals acorden tindre per desistit i declara la terminació del
procediment dels recursos contenciosos administratius interposats per
diversos funcionaris contra este ajuntament enfront de decret d'Alcaldia
Presidència núm. 2019-0416 (exp. 5792/2019).
13.Donar compte dels decrets 65-66-72/2020, 9-10-14-17-18-20/2021 dictats pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló en P.A. 440-442-445-450452-460-439-449-455/2019, respectivament, els quals acorden tindre per
desistit i declara la terminació del procediment dels recursos contenciosos
administratius interposats per diversos funcionaris contra este ajuntament
enfront de decret d'Alcaldia Presidència núm. 2019-0416 (exp. 5792/2019).
14.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
8190/2021 i 8195/2021.

