
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 15 d'octubre 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:

ORDRE DEL DIA

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

dia 8 d'octubre de 2015.

2. Autoritzar, si escau, el projecte d'execució d'obres al c/ Barranquet 32 sol·licitada per Consuelo 

Gonález Martínez (expt. 5214/2015).

3. Ordenar, si escau, a Manuel Usó Fandos i María Vicenta Montalbán Domingo, els treballs de 

neteja d'immoble a la Av. Cañada Blanch 19A (exp. 325/2015).

4. Arxivar, si escau, l'expedient d'ordre d'execució d'obres incoat a la Comunitat de Propietaris del 

c/ Europa 7 a l'haver executat els treballs ordenats en fatxada (expt. 349/2015).

5. Arxivar,  si  escau,  l'expedient  de  restauració  de  legalitat  incoat  a  Rosa  Llopis  Moros  per 

l'execució d'obres sense llicència en c/ Mare de Déu d'Agost  27 (expt. 6549/2015).

 

6. Estimar  parcialment,  si  escau,  el  recurs  de reposició interposat  a  Juan Burguete Monfort  i  

imposar-li primera multa coercitiva per incompliment d'orde de demolició en parcel·la 345 del 

polígon 22 en Camí de les Tancades (expt. 21/2015).

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

7.1. Rosa Llopis Moros al c/ Mare de Déu d'Agost  27 (expt. 9819/2015).

7.2. CARITAS INTERPARROQUIAL BURRIANA al c/ Sant Blai 62 (expt. 10277/2015).

7.3. José Antonio Casero Collado al c/ Virgen de la Saleta 13 (expt. 10239/2015).

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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