
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dijous 15 de març de 2018

Hora: 8.15 hores (exp. 3292/2018)

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 8 de març de 2018.

 2 Incorporar, si escau, hores a la borsa de treballs especials en servei de neteja de col·legis 
públics, piscina municipal i dependències municipals (exp. 1252/2015).

 3 Autoritzar, si escau, a Adolfo Juan Tomás, el projecte d'execució i l'inici d’obres al c/ de la  
Mitja Galta 26 (exp. 1002/2018).

 4 Ordenar,  si  escau,  l'execució  de  treballs  per  a  restablir  les  condicions  de  seguretat  i 
salubritat, a:

4.1. VILEDON SL en immoble al c/ de Suera 23 (exp. 14308/2017).
4.2. SKY CIM SPAIN SL en immoble al camí Fondo 141 (exp. 14282/2017).

 5 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
5.1.  Laura  Llopis  Rodríguez  per  a  derrocament  d'immoble  al  c/  de  Sueras  5  (exp.  

1834/2018).
5.2. Laura Llopis Rodríguez per a construcció de vivenda i piscina al c/ de Sueras 5 (exp. 

2530/2018).
5.3. Eva Juzgado Bermejo per a rasa al c/ de Víctor Marín Puig 7 (exp. 1584/2018).
5.4. Gustavo Ferrada Chordá per a instal·lació d'ascensor en vivenda a l’avinguda de la  

Mediterrània 133 (exp. 3195/2018).
5.5. Juan José Segarra Alamo per a rehabilitació de vivenda al c/ de la Mare de Déu de la 

Mercè 8 (exp. 14378/2017).

 6 Donar compte de les declaracions responsables per a l'execució de les obres: 2359/2018, 
2459/2018, 2819/2018, 3133/2018, 3228/2018 i 3247/2018.

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, document signat electrònicament al marge
La secretària
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