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Ajuntament de Castelló
de la Plana

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CONVOCADA
PER A LES NOU HORES DEL DIA 21 DE FEBRER DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 14 de febrer de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Aprovació de la modificació no substancial de la llicència atorgada a la comunitat de
propietaris garatge Pintor Ribera número 13 per a la instal·lació de l'activitat de
garatge-aparcament privat (751/2005-984/2013).
3r.- Atorgament a la senyora Miriam Marlene Meneses Felipe de llicència provisional per
a l'exercici de l'activitat de sala d'ordinadors situada en el carrer Jacinto Benavente
número 18, baix (641/2011).
4t.- Atorgament a “La Tasketa Establiments, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat
de restaurant, amb amenització musical, situada en el Passeig Buenavista, Port
Azahar, locals T-19 i T-20 (773/2013).
5é.- Dació de compte del canvi de titularitat efectuat en l'activitat de cafeteria situada en el
carrer Alcalde Tárrega número 67 a favor del senyor Eugen Motoc Stefan i
atorgament al mateix interessat de llicència d'obertura per a aquella activitat
(872/2012).
6é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable efectuada per a l'activitat
de centre d'estètica situat en el carrer Mare Vedruna número 6-B, promoguda per la
senyora Ana María Boros (972/2013).
7é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat de bar, sense audició musical,
situat en el carrer Barceló número 5, objecte de declaració responsable presentada
per la senyora Manuela Muñoz Corrals (1040/2012).
8é.- Atorgament al senyor Sergio Daniel Pedano de llicència urbanística per a la
construcció d'una piscina annexa a habitatge unifamiliar existent en el carrer Riu
Jabalón número 12 (93/2013).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
9é.- Reconeixement d'obligacions contingudes en la relació 43-D/2014.
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10é.- Aprovació del compte justificatiu presentat per la Fundació Secretariat Gitano, en
relació amb la subvenció concedida al seu favor per a la realització del programa
“Aprendre a cuidar-nos”.
11é.- Acceptació de la renúncia formulada per diverses associacions de veïns integrades
en el Consell Municipal de Participació Ciutadana a subvencions corresponents a
l'any 2013 i aprovació de comptes justificatius (PC 3/2013).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
12é.- Aprovació de les bases del programa d'horts urbans per a majors Perot de
Granyana d'aquest Ajuntament (263/16/2014).
Altres assumptes
13é.- Dació de compte de relació, amb un total de 95 declaracions responsables d'obra i
d'obra amb activitat, i de relació, amb un total de 26 comunicacions ambientals,
presentades durant el passat mes de gener en aquest Ajuntament.
14é.- Dació de compte de l'acord del Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports,
sobre aprovació de relació d'obligacions ADO REC (exercicis anteriors) 1/2014.
*****************
15é.- Despatx extraordinari.
16é.- Precs i Preguntes.
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