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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 4 DE JULIOL DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 27 de juny de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2nº.- Atorgament a la senyora Elisabet Prades Ferrer de llicència d'obertura per a
l'activitat de ludoteca en el carrer Honori Garcia i Garcia número 7, baix (498/14).
3r.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per l'Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat d'exposició i venda de matalaferia en el Polígon
PERI-16 número 6, promoguda per "Maxcolchón, S.L." (547/14).
4t.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per l'Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de comerç d'articles d'òptica i audiología, en el
carrer Asensi número 1, promoguda per "Óptica del Penedés, S.L." (499/14).
5é.- Atorgament al senyor Antonio Acosta Fernández i a la senyora Raquel Sales Mestre
de llicència urbanística per a la construcció d'una vivenda unifamiliar, entre mitgeres,
en el carrer General Marina número 12, cantó carrer Veneçuela (18/2014) .
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
6é.- Reconeixement d'obligacions (relació 288-D/2014).
7é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per l'IES Francisco Ribalta i per nou
més, en relació amb les subvencions atorgades per este Ajuntament a favor seu per
a la realització de projectes d'activitats (SS i C 13-/14).
8é.- Adjudicació a "Autos Iglesias, S.L." del contracte d'arrendament, sense opció de
compra, de dos vehicles elèctrics, amb destinació a l'Àrea de Desenrotllament de la
Ciutat, Medi Ambient, Vivenda i Servicis Urbans (2.C.14).
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Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
9é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de la modificació dels
estatuts de l’Associació Cultural Grup Ramell, anteriorment denominada Grup de
Dansa Ramell (235/2014).
10é.- Ratificació del conveni de col·laboració subscrit amb la Diputació Provincial de
Castelló, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló i els Ajuntaments de Benicarló,
Borriana, Vila-Real i Vinarós, per a la prestació del servici, durant l'any 2014,
d'assessorament i mediació en les reclamacions hipotecàries contra la vivenda
habitual, formulades pels ciutadans/nes domiciliats en municipis de la província de
Castelló (260/37/2014) .
*****************
11é.- Despatx extraordinari.
12é.- Precs i Preguntes.
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