Ajuntament de Castelló de la Plana

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRICTE CENTRE EL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2017.
Núm. i classe de sessió: 4/2017. (ordinària).
Dia i hora: 2/10/2017 a les 19,00 h
ASSISTENTS:
PRESIDENT
Sr. Antonio Lorenzo Górriz
Representants grups polítics municipals.
Sra. Cielo Leiros Otero

Grup Polític Municipal Ciutadans Castelló

Veïns designats per l’Alcaldia.
Sr. Amado Tauste García
Sr. Vicent Martínez Santamaria
Representants d’associacions de veïns.

Sra. Inmaculada Roig Adelantado

AV Raval de la Trinitat

Sra. María Madueño Muñoz

AV Plaça Constitució

Sra. Teresa Salvador Bellés

AV Zona Centre

REPRESENTANT AMPA
Sr. Jesús Monforte Escriche
SECRETÀRIA
Sra. Marta Mulet Vilar

Ordre del dia.

1.- Aprovació, si és procedent, de l’acta de sessió anterior, duta a terme el dia 3 de juliol de
2017

2.- Propostes del districte
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3.- Despatx extraordinari

4.- Precs i preguntes

A la sala de juntes de la segona planta de l'ajuntament, essent les 19 hores del dia
2 d’octubre de 2017, sota la presidència del senyor Antonio Lorenzo Górriz, es reuneixen els
senyors i senyores amunt assenyalats a fi de celebrar sessió ordinària de la Junta Municipal
de Districte Centre.
Una vegada comprovat el “quòrum” d’assistència, el president obri la sessió i, a
continuació, es passen a tractar els punts inclosos en l’ordre del dia.
1.- Aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior, duta a terme el
dia 3 de juliol de 2017.
No havent-s'hi presentat objeccions, l’acta resulta aprovada per unanimitat.
2.- Propostes del districte
S’acorda tractar els assumptes propis d’aquest punt en la reunió del Consell de
Districte que se celebrarà a continuació.
3.- Despatx extraordinari
No hi ha assumptes a tractar.
4.- Precs i preguntes
El Sr. Tauste planteja novament la possibilitat d’eximir els hostalers de la plaça
Santa Clara i altres llocs de Castelló d’haver de retirar cada nit el mobiliari de l’espai públic,
atenent la despesa econòmica que aquesta activitat ocasiona, i a les molèsties que es causa
al veïnat amb el muntatge a primer hora del matí.
La Sra. Madueño pregunta si resulta possible que els establiments hostalers
instal·len televisors en les seues terrasses.
I sense haver-hi més assumptes que tractar, essent les 19:25 hores, el president
alça la sessió de la qual, com a secretària, alce acta.
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