
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia: dimecres 28 de març de 2018

Hora: 8.15 hores (exp. 3811/2018)

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 22 de març de 2018.

 2 Declarar,  si  escau,  a Antonio Calatayud Chordá,  en  situació administrativa de jubilació 
(exp. 3784/2018).

 3 Incloure, si escau, en la pòlissa de danys, pèrdues materials i directes de l'Ajuntament al 
CEIP CARDENAL TARANCÓN (exp. 1791/2017).

 4 Sol·licitar,  si  escau,  subvenció a Conselleria  per  a  Corporacions Locals  que mantenen 
conservatoris d’ensenyaments elementals durant l’exercici 2018 (exp. 3568/2018).

 5 Incoar,  si  escau,  a  Consuelo  Planelles  Calpe,  expedient  de  restauració  de  legalitat 
urbanística per obres sense llicència al polígon 14 parcel·la 160 (exp. 3570/2018).

 6 Alçar, si escau, la suspensió de les obres executades al c/ del Mestre Vicent Asensio 15 i  
autoritzar projecte d'execució a Nadina Llacer Muñoz (exp. 10713/2016). 

 7 Autoritzar, si escau, a favor de Pascual Pesudo Pascual, el canvi de titularitat de llicència 
concedida a Marco Rovatti, i concedir prorroga per a finalització d’obres al c/ Xipre 7 (exp.  
2976/2018).

 8 Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per:
8.1.  Clara  García  Muñoz i  Alexis  Mingarro Mollar  per  a  construcció  de vivenda al  camí  

Fondo 43 (exp. 3213/2018).
8.2. María Isabel Serra Rojo per a construcció d’edifici  per a vivenda al c/  de Fanzara 2  

cantó c/ de Santa Cristina (exp. 3477/2018).
8.3.  Pepe Aymerich  SEORES I  Vanesa Llop  Chordá per  a  construcció  de  vivenda al  c/  

Nicosia 5A (exp. 2732/2018).

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.
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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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