
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 30 de juliol de 2015

Hora: 08.15 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 23 de juliol de 2015

2. Donar compte,  si  escau,  de  la  sentència  de  la  Secció  Sisena  de  la  Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, recaiguda en recurs de cassació 
núm. 2734/2013 (Àrea II. Neg. Urbanisme)

3. Aprovar, si escau, l'aportació anual de la guarderia Infant Felip (exp. 7705/2015)
4. Arxivar, si escau, l'expedient d'ordre d'execució incoat a Teresa Arnal Planelles per 

la neteja de la parcel·la situada a l'av. Setze de Juliol núm. 45 (exp. 31/2015)
5. Desestimar,  si  escau,  les al·legacions  i  proposar  la  demolició  de  les  obres 

realitzades  sense  llicència,  per Pedro  Mínguez  Sánchez  i Claudia  Ramos 
Calderón (exp. 341/2015)

6. Acceptar la renúncia formulada per José M. Martinavarro Medall a la construcció de 
piscina al c/ Vicente Enrique Mingarro, núm. 7, i procedir a la devolució de fiança 
(exp. 3044/15) 

7. Imposar a Vicente Usó Gil i a Mercedes I. Herrero Catalá la tercera multa coercitiva 
per tal  d'executar subsidiàriament la  demolició  de les obres executades sense 
llicència al polígon 25 - parcel·la 440 d'aquest terme municipal (exp. 4682/15) 

8. Desestimar, si escau, la petició formulada per Rosa M. Vicent Gil i ratificar l'ordre de 
paralització d'obres al c/ Mare de Déu d'Agost núm. 27 (exp. 6549/2015)

9. Concedir llicència provisional per a legalització de solera i tancament al camí Vell de 
València (exp. 7541/2015) 

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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