
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 3 de desembre 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 26 de novembre de 2015.

2. Donar compte de la sentència núm. 958/2015 dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu 

núm. 2 de Castelló, per la qual es desestima el recurs d'apel·lació interposat per Miguel Vicente  

Francisco Avivar i altres en recurs contenciós administratiu 191/2015.

3. Adoptar, si escau, mesura de policia de clausura del local ubicat al c/ La Tanda 34 baix al no 

disposar de la preceptiva llicència d'activitat (exp. 5814/2015).

 

4. Incoar, si escau, expedient sancionador per infracció urbanística a Juan José Ruiz Leal  per  

obres executades sense llicència i d'impossible legalització al c/ Bitàcola 18 (exp. 12882/2015).

 

5. Arxivar, si escau, expedient d'orde d'execució d'obres incoat a:

5.1. Francisca Escriche Moya i altres a l'avinguda de la Mediterrània 42 (exp. 3093/2015).

5.2. la mercantil URBANIZADORA CONSTITUCIÓN SL al c/ del Mestre Vicent Asensio 21 (exp. 

5090/2015).

5.3. la mercantil URBANIZADORA CONSTITUCIÓN SL al c/ Borriol cantó avinguda Vicente  

Cañada Blanch (exp. 6017/2015).

5.4. la mercantil SEVIHABITAT XXI SAU al c/ Isaac Peral 7 (exp. 5100/2015).

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

6.1. Ignacio Plà Gil, per a redistribució interior d'entresòl per a consulta mèdica a El Plà 11  

(exp. 12657/2015).

6.2. la mercantil TELEFONICA DE ESPAÑA SAU per a realització de cales a via pública de  

reparació de canalització al c/ l'Eescorredor i c/ Sant Germà (exp. 12702/2015).

6.3.  Vicente  Manuel  Blasco Ibáñez per  a  instal·lació  de pal  al  camí  de la  Serratella  106  

(exp. 12830/2015) -  DENEGACIÓ.

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.
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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, document signat electrònicament al marge
La secretària
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