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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 7 DE NOVEMBRE DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 31 d’octubre de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament a “Clínica Mascotas Servicios Veterinarios, S.L.P.” de llicència ambiental
per a la instal·lació de l'activitat de clínica veterinària, situada en l'Avinguda dels
Germans Bou número 34, baix1 (87/2014).
3r.- Atorgament a “Giulianis Restauración, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de
restaurant, situat en el Centre Comercial Salera, locals A 14, 15 i 27 (336/2014).
4t.- Atorgament a la Universitat Jaume I de Castelló CAV de llicència d'obertura per a
l'activitat de restaurant, situat en el Campus Riu Sec, parcel·la 20 A, Zona 1-UJI
(761/2014).
5é.- Dació de compte de la transmissió efectuada en l'activitat de venda, al detall, de
matalassos, situada en el carrer Sant Félix número 41, a favor del senyor Luis
Vicente Font Carceller i aprovació de la modificació no substancial de la llicència
d'instal·lació de l'esmentada activitat (591/2005-664/2014).
6é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de centre d'estètica, situat en el carrer Asensi
número 6, baix, promoguda per la senyora Gabriela Plesu (410/2014).
7é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat, objecte de declaració
responsable, presentada per la senyora Eugenia Forcadell Breva, per a l'obertura de
l'activitat de bar, sense audició musical, situat en l'Avinguda dels Germans Bou
número 263 (601/2014).
8é.- Atorgament al senyor Alfonso Porcar Ramos de llicència urbanística per a la reforma
d'habitatge unifamiliar existent, per a dos habitatges i un local en planta baixa,
situada en el carrer Cervantes número 8 (43/2014).
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9é.- Atorgament a la senyora Francisca Beltrán Fabregat de llicència urbanística per a la
rehabilitació i reforma d'edifici situat en el carrer Bisbe Beltrán número 3 (60/2014).
10é.- Modificació de la llicència urbanística atorgada al senyor Juan Vicent Vera i a la
senyora Laura Romero Carratalá per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat
i piscina, en el carrer Antonio Prades Safont sense número (24/2013).

Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
11é.- Acceptació del reintegrament, voluntari, realitzat per l'Associació Moviment Contra
la Intolerància, en relació amb la subvenció concedida per aquest Ajuntament al seu
favor per a la realització d'un projecte d'activitat en 2013, per sobrepassar la quantia
màxima subvencionable establida en la convocatòria (SS i C 23/14).
12é.- Aprovació del reconeixement de l'obligació, a favor de la Comunitat de Regants de
Castelló-Sindicat de Regs, com a aportació municipal corresponent al present any,
per la realització de les obres de desviament de les Sèquies Major i Coscollosa, fase
I.
13é.- Aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei
de conservació i manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis en
els edificis i dependències d'aquest Ajuntament, per període de dos anys (62/2013).
14é.- Aprovació de l'expedient de contractació del servei d'atenció i informació telefònica
a la ciutadania, per personal especialitzat, a través del número de marcació reduïda
010 i altres canals alternatius, per període d'un any (14.C.14).
15é.- Adjudicació al senyor Enrique Leví Viñes Goterris del contracte per a la prestació
del servei de protocol d'aquest Ajuntament, amb una durada de dos anys (38/2013).
16é.- Rectificació de l'error material advertit en l'expedient de contractació del servei de
manteniment de les aplicacions informàtiques de procediment administratiu comú,
gestió tributària, contribucions especials, executiva, convocatòries electorals, multes,
padró municipal d'habitants i procediment derivació de responsabilitat, en el sentit de
canviar l'aplicació pressupostària de la despesa del contracte corresponent a
l'anualitat del present any (5.C.14).

Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
17é.- Abonament al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana de la quantitat
corresponent a l'aportació municipal, incloent una extraordinària, destinada a
sufragar part de les despeses ocasionades amb motiu de l'exposició itinerant “Fiesta
i Color. La mirada etnográfica de Sorolla”, a desenvolupar en el Museu de Belles
Arts de Castelló de la Plana (50/2014).
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18é.- Aprovació del projecte de conveni de col·laboració econòmica, a subscriure amb la
Diputació Provincial i la Parròquia de Santa María de Castelló, per a l'adquisició de
les pintures “Assumpció de la Mare de Déu” i “Dormició de la Mare de Déu”, de
l'artista Vicent Traver Calçada, per a la seua instal·lació en el Retaule de l'Altar
Major de l'Església Concatedral de Santa María de Castelló (218/2014).
*****************
19é.- Despatx extraordinari.
20é.- Precs i Preguntes.
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