NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/43

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 12 / de novembre / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 12 / de novembre / 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 5 de novembre de 2020.
2. Aprovar, si escau, l'expedient i plecs per a la contractació del servei
d'elaboració d'un estudi diagnòstic amb participació ciutadana per al
condicionament i millora del Parc Urbà de l'Arenal des d'una perspectiva
espacial– social i normativa, cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional en el marc del programa operatiu de creixement
sostenible, 2014-2020 (exp. 3357/2020).
3. Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada,
per realització d'obres sense prèvia llicència ni ordre d'execució, al camí
Santa Pau 105 parcel·la 239 polígon 53 (exp. 8879/2020).
4. Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada,
per realització d'obres sense prèvia llicència ni ordre d'execució, a la carretera
d'Almassora s/n polígon 53 parcel·la 279 (exp. 180/2020).
5. Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada,
per realització d'obres sense prèvia llicència ni ordre d'execució, al polígon 7
parcel·la 170, i ordenar la suspensió immediata d'obres (exp. 10829/2020)
6. Incoar, si escau, expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada,
per realització d'obres sense prèvia llicència ni ordre d'execució, al camí Sant
Pauet polígon 49 parcel·la 256, i ordenar la suspensió immediata d'obres
(exp. 10833/2020).
7. Estimar, si escau, el recurs de reposició interposat i declarar caducat i arxivar
sense més tràmit l'expedient de restauració de la legalitat urbanística incoat
per execució d'obres sense llicència al polígon 47 parcel·la 255 camí la Mar
de Vila-real (exp. 1816/2019).
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B) Activitat de control
17. Donar compte de la sentència núm. 110/2020 dictada pel Jutjat contenciós
administratiu núm. 1 de Castelló, en procediment abreviat 000099/2017, la qual
desestima el recurs contenciós administratiu interposat i declara la inadmissibilitat del
mateix, en expedient de responsabilitat patrimonial (exp. 6965/2017)
18.Donar compte del decret núm. 67/20 dictat pel Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, el qual declarar desert el recurs d'apel·lació
interposat dictat contra sentència núm. 110/2020 del Jutjat contenciós
administratiu núm.1 de Castelló, en procediment abreviat 000099/2017 (exp.
6965/2017).
19.Donar compte de la sentència núm. 259/20 dictada pel Tribunal Superior de
Justícia de la CV, la qual desestima el recurs d'apel·lació interposat contra
sentència núm. 174/18 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Castelló en recurs contenciós P.O. 494/16 (exp. 13423/2016).
20.Donar compte de la declaració responsable per a l'execució de l'obra:
9609/2020
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
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8. Estimar, si escau, al·legacions formulades contra els acords d'aquesta Junta
de Govern de data 27/03/2020 i 08/10/2020 en expedient incoat de
restauración legalitat urbanística (exp. 9566/2019).
9. Estimar, si escau, el recurs de reposició interposat i suspendre l'ordre de
restauració de legalitat fins que l'Agencia Valenciana de Protecció del Territori
estiga en ple funcionament i puga tramitar-se declaració de minimització
d'impacte territorial (exp. 1638/2020).
10.Ordenar, si escau, l'execució de treballs de neteja de parcel·la en immoble al
c/ Villaamil 5 (exp. 10132/2018).
11.Executar subsidiàriament, si escau, els treballs necessaris per al restabliment
de les degudes condicions de seguretat i salubritat de parcel·la al c/ Sant
Andreu 51, i emplaçar a propietari (exp. 10057/2020).
12.Aprovar, si escau, el projecte bianual d'ampliació de xarxa de Gas Natural
2020-2021 per al municipi de Borriana (exp. 10690/2020).
13.Autoritzar, si escau, la modificació de projecte bàsic i d'execució per a
construcció de dues naus industrials al c/ Bronze 15 (exp. 11551/2019).
14.Concedir, si escau, llicència de parcel·lació sol·licitada per a segregar
parcel·la a l'avinguda de Londres i els carrers de Berlín, de Tallinn i de
Brussel·les (exp. 10737/2020).
15.Concedir, si escau, llicències d'obres sol·licitades per a varies construccions a
realitzar al polígon 5 parcel·la 330 (exp. 8211/2018).
16.Tindre per desistit, si escau, la llicència sol·licitada per a execució d'obres al
polígon 5 parcel·la 9001 (exp. 1984/2020).

Codi Validació: AZ77P5EMRHMQADJDZ5ZA9LMH5 | Verificació: https://burriana.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

Magnífic Ajuntament de Borriana

informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

