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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 17 D’OCTUBRE DE 2014.
*****************

Ordre del dia

Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 10 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 “La Parrilla de Pollos Planes, S.L.” de llicència d'obertura per a
l'activitat de restaurant, situat en l'Avinguda de València número 71-B (902/2014).
3r.- 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 Sant Vicent número
49, promoguda per la senyora María del Mar Abad Barres (1104/2013).
4t- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer Tècnic
Municipal per a l'activitat de comerç menor de menjar preparat per a dur, situat en el
carrer Maestro Ripollés número 44, baix, promoguda per la senyora Carolina García
Ferrando (681/2014).
5é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de venda, al detall, de carns i derivats, situada en la
Ronda Magdalena número 29, promoguda per “Pollos Planes, S.L.” (813/2014).
6é.- Atorgament a “Platges 2000, S.L.” de llicència urbanística per a la transformació
agrícola per a cultiu d'oliveres, en règim de secà, en la parcel·les 7, 9 i 11 del
polígon 3, Partida La Magdalena i aprovació de l'Estudi d'Integració Paisatgística
que acompanya al projecte (202/2008).
7é.- Atorgament a la senyora María Rosa Batiste Estupiña de llicència urbanística per a la
construcció d'un habitatge unifamiliar, entre mitgeres, situat en el carrer Lepanto
número 31 (fase I) (39/2014).
8é.- Resolució de les al·legacions formulades per la senyora María Pilar Beltrán Mir al
termini d'audiència prèvia concedit a la demolició de les obres realitzades, sense
llicència, en la parcel·la 74, polígon 135, Camí de la Travessera TV-17-A, Sòl No
Urbanitzable Comú (Partida Canet) i, en conseqüència, ordre a l'esmentada
interessada de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada (demolició) de les
construccions consistents en un magatzem, una barbacoa, una caseta de condícies
i una zona d'aparcament en el referit emplaçament (19/14).
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9é.- Desestimació del recurs de reposició interposat pel senyor Francisco Gómez Muriach
i per la senyora Yolanda Egaña Eyara contra acord de la Junta de Govern Local que
va desestimar les al·legacions formulades pel primer a l'expedient d'infracció
urbanística incoat per la realització d'obres, sense llicència, de repavimentat d'un
passadís exterior dins de la parcel·la 73 del polígon 34, Camí de la Plana, Entrador
Bomboí LP-264, Sòl No Urbanitzable Protegit, i es va ordenar la restauració de
l'ordenació urbanística vulnerada (demolició) (58/13).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
10é.- Jubilació anticipada voluntària del senyor Emilio Solsona Montolio, funcionari de
carrera d'aquest Ajuntament, Agent de Policia Local.
11é.- Adjudicació a “Compañia Española de Petrolis, S.A.U.” (CEPSA) del contracte de
subministrament, durant un any, de combustible per a la calefacció de col·legis
públics i dependències d'aquest Ajuntament (1.C.14).
12é.- Autorització de la cessió, a favor de “Vivers Centre Verd, S.A.U.” i “Telecso, S.L.”,
del lot número 4 del contracte de conservació, manteniment i neteja de la resta de
zones verdes i subministrament de vegetals i materials de totes les zones
arreplegades en l'annex 2 del plec de prescripcions tècniques que va regir la
contractació, adjudicat a la primera d'elles (81/2012).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
13é.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació Provincial de Castelló i per la
Generalitat Valenciana per a la participació d'aquest Ajuntament en el Pla
d'Ocupació Conjunta de les Administracions Públiques Valencianes i aprovació del
projecte de Pla d'Ocupació Conjunta 2014.
*****************
14é.- Despatx extraordinari.
15é.- Precs i Preguntes.
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