
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 23 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 16 de juliol de 2015.

2. Classificar,  si  escau,  les  proposicions  presentades  per  a  la  contractació  del  servei  de 

telecomunicacions de veu i dades a través de xarxes mòbils de l'Ajuntament de Borriana (exp.  

4098/2015).

3. Desestimar, si escau,  el recurs de reposició interposat per  M. Josefa  Sánchez  López contra 

acord d'esta Junta pel qual s'afecta el pagament de la liquidació de la UE PRR-1 al cobrament 

de quotes urbanístiques pendents (exp. 5622/2015).

4. Alçar,  si escau, la suspensió de la tramitació del procediment  sancionador incoat a Sergio 

Martínez Gracia acordada per esta Junta el 19 de desembre de 2011 (exp. 7504/2015).

5. Imposar, si escau, a Vicente Esteller Robres tercera multa coercitiva per a procedir a l'execució 

subsidiària  de  la  demolició  d'obres  sense  llicència  en  polígon  25,  parcel·la  317  (exp. 

1656/2015).

6. Proposar,  si  escau,  a  M.  Dolores  Fortea  Marzá,  com a mesura de restauració de legalitat 

urbanística vulnerada, la demolició d'obres en c/ Ermita Juan Granell 26 (exp. 1182/2015).

7. Arxivar, si ecau, l'expedient sancionador incoat a Luis Sánchez Gallego per infracció urbanística 

comesa al polígon 25 parcel·la 321 de la carretera Campanilla (exp. 7569/2015).

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

8.1. Paula López Burdeus, en c/ Jardí 7 (exp. 3095/2015).

8.2. GAS NATURAL CEGAS SA, en ronda Panderola 11 (exp. 4484/2015).

8.3. GAS NATURAL CEGAS SA, en c/ Sant Leandre 15 (exp. 4886/2015).

8.4. Gloria Capella Tema, en c/ Sant Enric 10 (exp. 5274/2015).

8.5. Alberto Ferrandis Peris, en c/ Víctor Marín Puig 3 (exp. 6616/2015).

8.6. GAS NATURAL CEGAS SA, en camí Artana 64 (exp. 6817/2015).

8.7. GAS NATURAL CEGAS SA, en av. Mediterrània 146 (exp. 7163/2015).

8.8. Francisco Javier Vilar Vidal, en c/ les Eres 13 (exp. 7299/2015).

8.9. GAS NATURAL CEGAS SA, en camí Artana 60 (exp. 7358/2015).
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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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