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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 5 de novembre 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 29 d'octubre de 2015.

2. Donar compte de la sentència dictada per  l'Audència Nacional  per  la qual  es desestima el 

recurs contenciós administratiu interposat per aquest  Ajuntament contra ordre ministerial  de 

delimitació dels  béns  de domini  públic  marítim-terrestre  del  tram de costa  entre  riu  Anna i  

Millars (exp. V 1/12).

3. Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Castelló, per la 

qual es desestima la demanda interposada per José Enrique Gallén Sánchez i altres contra 

desestimació del recurs de reposició interposat contra aprovació del PRI UE A-11 i modificat del 

PR (exp. 6223/2015).

4. Incoar,  si  escau,  expedient  per  a  l'execució  forçosa  i  imposició  de  multa  coercitiva  per  a 

demolició d'obra il·legal executada per Andrés Luis Leech a la parcel·la 330 del polígon 22 (exp. 

11609/2015).

5. Concedir, si escau, a hereus de Manuel Monserrat Ferrada, últim i improrrogable termini per a  

demolició d'obres executades sense llicència en parcel·la 23 polígon 5 (exp. 246/2015).

6. Desestimar,  si  escau,  el  recurs  de  reposició  interposat  per  Juan  José  Ruiz  Leal  contra 

denegació de llicència d'obres al c/ Bitàcola 18 (exp. 6069/2015).

7. Autoritzar, si escau, a Mª Carmen Poré Cano, la modificació del projecte bàsic i d'execució 

d'obra al c/ Lisboa 17 (exp. 6640/2015).

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

8.1.  GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ Escollera de Ponent 32 (exp. 5272/2015).

8.2.  GAS NATURAL CEGAS SA per a rasa al c/ Marí 4 (exp. 9513/2015).



 
Magnífic Ajuntament de Borriana

9. Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 9863/2015 i 

9872/2015.

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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