Ajuntament de Castelló de la Plana

EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 4 DE JULIOL DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 27 de juny de 2014.
2.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de ludoteca, al carrer Honori
Garcia i Garcia, 7, planta baixa, d’aquest terme municipal.
3.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 17 de juny de 2014,
emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat d’exposició i venda de matalasseria, al
polígon PERI 15, 6 d’aquest terme municipal promoguda per MAXCOLCHON, SL.
4.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 17 de juny de 2014,
emesa pel per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de comerç d’articles d’òptica i
audiologia, al carrer Asensi, 1 d’aquest terme municipal promoguda per ÒPTICA DEL
PENEDÉS, SL.
5.- Atorgar llicència urbanística per a la construcció d’una vivenda unifamiliar entre
mitgeres al carrer General Marina,12, cantó carrer Veneçuela, d’aquesta ciutat, conforme al
projecte bàsic i d’execució, el pressupost del qual, segons projecte, ascendix a 113.250,00
euros.
6.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 288-D/2014 de data 20 de
juny de 2014 que està formada per 1 pàgina i ascendixen a un total de 74.466,50 euros.

7.- Aprovar els “Comptes Justificatius” presentats per l’IES Francisco Ribalta i per
nou més, en relació amb les subvencions atorgades per aquest Ajuntament a favor seu per a la
realització de projectes d’activitats.
8.- Adjudicar a les mercantils Autos Iglesias, SL el contracte de l’arrendament, sense
opció de compra, de dos vehicles elèctrics, marca Renault, model Kangoo Z.E., amb destinació
a l’Àrea de Govern de Desenvolupament de la Ciutat, Medi Ambient i Serveis Públics de
l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, amb una duració de cinc anys i amb un preu total
mensual per als dos vehicles de 1.122,46 euros, més 194,24 en concepte d’IVA.
9.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals la modificació dels
estatuts de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL GRUP RAMELL, anteriorment denominada Grup de
Dansa Ramell.
10.- Ratificar el conveni de col·laboració subscrit en data 8 d’abril de 2014, entre
l’Excma. Diputació Provincial de Castelló, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Castelló i els
Ajuntaments de Benicarló, Borriana, Castelló de la Plana i Vinaròs, relatiu a la prestació, durant
el 2014, del servei d’assessorament i mediació en les reclamacions hipotecàries contra la
vivenda habitual, formulades pels ciutadans domiciliats en municipis de la província de
Castelló.
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