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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 29 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 22 d'octubre de 2015.

2. Prorrogar, si escau, la concessió administrativa de l'explotació de les instal·lacions de la zona 

bar ubicat a la llar fallera (exp. 4785/2015).

3. Autoritzar, si escau, la devolució de fiança depositada per FACSA SA com a garantia pel servei  

de manteniment i neteja de la xarxa municipal de clavegueram (exp. 8404/2015).

4. Desestimar, si escau, el recurs de reposició interposat per José Manuel Agustina Escolano i Mª 

Teresa Pastor Llopis contra denegació de llicència d'obres a la travessia c/ dels Mariners (exp. 

1583/2015).

5. Desestimar, si escau, recurs de reposició interposat per Francisco Gómez Nuñez i altra contra 

acord d'imposició de segona multa coercitiva en expedient d'execució subsidiària d'orde de 

demolició a la parcel·la 421 del polígon 23 (exp. 2099/2015).

6. Ordenar, si escau, a Dolores Elisa Nacher Granell la neteja immediata d'immoble al c/ Nules 

137 (exp. 4634/2015).

7. Incoar,  si  escau,  a  David  Monfort  Enrique  i  Mercedes  Marañon  Ballester  expedient  de 

restauració de legalitat urbanística infringida per obres sense llicència a la avinguda de la 

Mediterrània (exp. 8775/2015).

8. Declarar,  si  escau,  restablida la legalitat  urbanística infringida per  les obres sense llicència 

realitzades a:

8.1. les parcel·les del Camí Vell de València 26, 28 i 28A per FRUTAS GIMÉNEZ SL (exp.  

11056/2015).

8.2. a la partida Alqueries del Ferrer 50 per Carolina Gómez Rubio (exp. 10896/2015).
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9. Arxivar, si escau, l'expedient d'orde d'execució incoat a Juan Francisco Aparisi Ventura i Mª 

Ángeles Esteve Ramos al concedir-se llicència d'obres al c/ Benicàssim 41 (exp. 1833/2015).

10. Autoritzar, si escau, concessió d'autorització de divisió de local a la avinguda llombai cantó c/  

Lluis Vives a María Pilar De Isausti Machinandierena i altres (exp. 10419/2015).

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

11.1.   GAS NATURAL CEGAS SA per  a  realització  de  rasa  al  c/  del  Bronze  93  (exp.  

3298/2015).

11.2.  GAS NATURAL CEGAS SA per a realització de rasa al c/ Virgen de la Soledad 26  

(exp.7237/2015).

12. Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 4019/2015, 

10689/2015, 10694/2015, 10703/2015, 10706/2015, 10712/2015, 10714/2015, 10717/2015, 

10721/2015, 10724/2015, 10742/2015 i 10745/2015.

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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