
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 20 d'agost 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 13 d'agost de 2015

2. Prorrogar,  si  escau,  el  contracte del  servei  d'immobilització, retirada i  trasllat  de 
vehicles de la via pública al depòsit municipal de Borriana, subscrit amb Grúes La 
Plana SL (expte. 7278/2015)

3. Imposició, si escau, de segona multa coercitiva a Roberto Dembilio Vives i altra  per 
procedir a l'execució forçosa de la demolició d'obres sense llicència en parcel·la 
154, polígon 25, d'aquest terme municipal (expte. 3547/15) 

4. Proposar,  com a  mesura  de restauració  de  la  legalitat  urbanística  vulnerada  la 
demolició de les obres de reforma i ampliació realitzades sense llicència municipal 
en c/Serratella, núm. 26 (expte. 4529/2015)

5. Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
6.1. Gas Natural CEGAS SA en c/ Ave Maria, núm. 30 (expte. 4885/15) 
6.2. Gas Natural CEGAS SA en c/ Progrés, núm. 19 (expte. 5271/2015)
6.3. Gas Natural CEGAS SA en c/ Cor de Jesús, núm 6 (expte. 8279/2015)

6. Donar  compte  de  les  declaracions  responsables  per  a  l'execució  de  les  obres: 
8487/2015, 8488/2015, 8489/2015, 8490/2015

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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