NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/45

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 26 / de novembre / 2020 a les 8:30
2ª convocatòria: 26 / 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 19 de novembre de 2020.
2. Autoritzar, si escau, la devolució de la fiança depositada com a garantia en
contracte assistència tècnica per a control i supervisió d'obres, seguretat i
salut de les mateixes i gestió documental del “projecte plurianual: millora,
modernització i dotació d'infraestructures i serveis en l'àrea industrial
compresa entre el camí Fons, camí Xamusa i camí l'Axiamo de Borriana (exp.
10252/2018).
3. Aprovar, si escau, l'informe d'organització actual del servei addicional per al
reforç de la neteja a la piscina municipal i col·legis públics, i modificar, en
conseqüència, el contracte subscrit amb CESPA SA (exp. 1252/2015).
4. Declarar, si escau, en situació administrativa de jubilació a funcionari que
ocupa plaça d'agent de policia local (lloc núm. 99 de vigent RPT) (exp.
469/2020).
5. Proposar, si escau, com a mesura de restauració de legalitat urbanística
vulnerada, la demolició obres executades sense llicència al c/ Vicente Enrique
Mingarro 7 (exp. 8197/2020).
6. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i proposar, com a mesura de
restauració de legalitat urbanística vulnerada, la demolició d'obres realitzades
sense llicència al camí Santa Pau 10 partida la Jova 27 (exp. 8628/2020).
7. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i proposar, com a mesura de
restauració de legalitat urbanística vulnerada, la demolició d'obres realitzades
al polígon 53 parcel·la 183 camí Santa Pau (exp. 9566/2019).
8. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i ratificar l'acord d'aquesta
Junta la qual incoava expedient de restauració de legalitat urbanística a fi de
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sol·licitar l'oportuna llicència per a legalització d'obres executades sense
llicència en senda Torre d'Onda 11 cantó c/ Lleida cantó c/ Cantàbric 8 (exp.
9306/2020).
9. Desestimar, si escau, al·legacions formulades i proposar, com a mesura de
restauració de la legalitat urbanística vulnerada, la demolició de les obres
realitzades sense llicència a l'avinguda Jaime Chicharro 15 baix (exp.
8177/2020).
10.Procedir, si escau, a l'arxiu de l'expedient incoat a l'haver-se restablit les
degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament públic en immoble al
c/ Lisboa 28A (exp. 6016/2020).
11.Procedir, si escau, a l'arxiu de l'expedient incoat a l'haver-se restablit les
degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament públic en immoble al
c/ Ribesalbes 19A (exp. 11755/2017).
12.Declarar restaurada i arxivar, si escau, l'expedient de legalitat urbanística
incoat per execució d'obres al recinte del festival Arenal Sound (exp.
949/2020).
13.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 al
polígon 10 parcel·la 3 camí la Cossa (exp. 6209/2018).
14.Estimar, si escau, al·legacions formulades i declarar caducat i arxivar sense
més tràmit l'expedient de restauració de la legalitat urbanística incoat al
polígon 10 parcel·la 3 camí la Cossa (exp. 6529/2019).
15.Deixar, si escau, sense efecte l'acord adoptat per esta Junta per la qual
s'ordenava l'execució subsidiària de treballs de neteja al c/ Sant Andreu 51 a
l'haver-se donat compliment amb caràcter previ a l'execució forçosa, declarar
restablida la legalitat i procedir al seu arxiu (exp. 10057/2020).
16.Ordenar, si escau, l'execució de treballs necessaris a fi de restablir les
degudes condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i decor en
immobles a l'avinguda Cañada Blanch 169 i 169A i c/ Illa Cabrera 6 (exp.
10043/2019).
17.Ordenar, si escau, l'execució dels treballs de neteja immediata i tancament
d'immoble al camí Pedrera Vilavella 46 (exp. 10040/2019).
18.Ordenar, si escau, l'execució dels treballs de neteja immediata i tancament de
parcel·la en immoble al c/ Roberto Roselló 19 (exp. 8250/2019).
19.Ordenar, si escau, l'execució dels treballs de neteja immediata de parcel·la en
immoble al c/ Brussel·les 3 (exp. 8112/2020).
20.Ordenar, si escau, l'execució dels treballs de neteja immediata de parcel·la en
immoble al c/ Helsinki 4 (exp. 8243/2020).
21.Executar subsidiàriament, si escau, els treballs necessaris per al restabliment
de les degudes condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i decor al
c/ Juan Bautista Rochera Mingarro 14, i emplaçar a propietari (exp.
9759/2020).
22.Desestimar, si escau, al·legacions formulades i declarar comesa infracció
urbanística greu amb imposició de sanció de multa per execució d'obres de
reconstrucció d'edificació a l'avinguda Jaime Chicharro 46 (exp. 1447/2020).
23.Declarar, si escau, la innecessarietat de llicència de parcel·lació sol·licitada
per a segregar parcel·la a l’avinguda Mediterrània 62 (exp. 11254/2020).
24.Concedir, si escau, pròrroga de 6 mesos per a finalització d'obres concedides
de construcció de piscina al c/ Serratella 129A (exp. 6346/2018).
25.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a construcció de vivenda
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amb piscina al c/ Almenara 10 (exp. 6265/2020).
26.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a legalització d'obres de
reparació, millora i consolidació de terrasses en vivenda al c/ les Terrasses 9
(exp. 5661/2019).
27.Procedir, si escau, a l'arxiu de l'expedient incoat a l'haver-se restablit les
degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament públic en immoble al
c/ les Terrasses 9 (exp. 11222/2018).
B) Activitat de control
28.Donar compte del decret núm. 74/2020 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Castelló, el qual té per desistit a funcionari i declara la terminació
de procediment abreviat núm. 211/2019 (exp. 4115/2019).
29.Donar compte de la sentència núm. 552/2020 dictada pel Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana, la qual estima recurs d'apel·lació
interposat per l'Ajuntament i desestima el recurs contenciós interposat per la
Junta de Personal de l'Ajuntament, en procediment ordinari 359/2014 (exp.
7604/2018).
30.Donar compte de la sentència núm. 281/2020 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Castelló, el qual estima el recurs contenciós
interposat en procediment abreviat 000662/2019 i procedir a l'execució de la
mateixa (exp. 10083/2019).
31.Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres:
10628/2020, 10677/2020 i 11006/2020.
C) Precs i preguntes
---

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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