
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 16 de juliol de 2015

Hora: 08.30 hores

La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats, d'acord amb el 

següent:

ORD  RE   DEL D  I  A  

1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local el  

dia 09 de juliol de 2015.

2. Proposar, si escau, com a mesura de restauració de legalitat urbanística vulnerada, la demolició 

d'obres executades sense llicència per Elia Águila Rodríguez en polígon 40 parcel·la 46 (exp. 

128/2015).

3. Imposar, si escau, a María Teresa Menero Capella tercera multa coercitiva per a l'execució 

subsidiària de la demolició d'obres executades sense llicència en parcel·la 248, polígon 27 

(exp. 1650/2015).

4. Desestimar, si escau, el recurs de reposició interposat per Julio Cátedra Sánchez contra acord 

adoptat per esta Junta pel qual s'ordena la demolició de les obres executades en parcel·la 162 

del polígon 27 (exp. 7427/2015).

5. Denegar, si escau, a Juan José Ruiz Leal la llicència per a la legalització d'obres executades en 

c/ Bitàcola 18 (exp. 6069/2015).

6. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:

6.1.     Consuelo González Martínez en c/ Barranquet 32 (exp. 5214/2015).

6.2.     Enrique J. Beltrán Pitarch i Rosario Poles Vidal en c/ l'Andana 7 (exp. 6193/2015).

6.3.     M. Carmen Poré Cano en c/ Lisboa 17(exp. 6640/2015).

7. Donar  compte de les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de les  obres  6738/2015, 

7110/2015, 7112/2015, 7113/2015, 7173/2015, 7176/2015, 7177/2015, 7241/2015, 7335/2015 i 

7366/2015.

La  documentació  íntegra  dels  assumptes  continguts  en  l'ordre  del  dia  està  a  la  disposició  dels 
regidors i regidores a la Secretaria de la corporació.

Si en primera convocatòria no hi haguera el quòrum necessari, es constituirà en segona convocatòria, 
una hora després de l'assenyalada per a la primera.

Borriana, 
La secretària, document signat electrònicament al marge.
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