Ajuntament de Castelló
de la Plana

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

Ordre del dia

Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 14 de novembre de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament al senyor Alejandro Yuste Álvarez de llicència per a la instal·lació de
l'activitat d'estudi de ball, situada en el carrer Tinent Monzonís número 28, cantó
carrer Vinaròs (39/2003).
3r.- Atorgament a la senyora Rosa Raquel Guallart Franch de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de clínica veterinària situada en el carrer Sant Roc número 6,
baix 3 (1077/2013).
4t.- Atorgament a “Dohcs Motor, S.L.” de llicència ambiental per a la instal·lació de
l'activitat de taller de reparació d'automòbils i motocicletes, situat en el carrer Serra
d’Irta número 15 i autorització al mateix interessat de l'abocament d'aigües residuals
industrials a la xarxa de clavegueram municipal en l'exercici de l'esmentada activitat
(1303/2013-23/14).
5é.- Aprovació de la modificació no substancial de la llicència atorgada a “El Corte Inglés,
S.A.” per a l'exercici de l'activitat de Centre Comercial, situat en el Passeig de
Morella número 1, en el sentit d'adequar la planta soterrani segon per a exposició i
venda de materials i eines (179/03-632/14).
6é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'obertura de l'activitat d'oficina bancària, situada en
l'Avinguda de Borriana número 6, promoguda per “Banc de Sabadell, S.A.”
(1270/2013).
7é.- Atorgament al senyor Alfonso Ramos Guillamón de llicència urbanística per a
l'ampliació i reforma d'habitatge unifamiliar, entre mitgeres, mitjançant sobreelevació
d'una planta i reforma de distribució interior, situada en el carrer Sant Cristófol
número 12 (62/2014).
8é.- Atorgament a “Llevantí Aragonesa de Trànsits, S.A.” de llicència urbanística per a la
construcció de quatre naus diàfanes en la Dàrsena Sud del Port de Castelló
(36/2014).
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9é.- Desestimació de les al·legacions formulades pel senyor Vicente Martínez Fernández,
la senyora Isabel Romero Sánchez i el senyor Ramón Ortiz Redó al termini
d'audiència prèvia a la demolició de les obres realitzades sense llicència, consistents
en la col·locació de sòl exterior en la parcel·la 85, polígon 52, Partida Ànecs, carrer
Gessamí números 9 i 11, Sòl Urbanitzable sense ordenació detallada i, en
conseqüència, ordre als mateixos interessats de restauració de l'ordenació
urbanística alterada (demolició) (72/13).
10é.- Desestimació del recurs de reposició interposat per “Panaroca-Tres, S.L.” contra
acord de la Junta de Govern Local que va desestimar al·legacions formulades en
relació amb l'expedient d'infracció urbanística incoat per la realització d'obres
d'execució de part d'habitatge unifamiliar, annexos al mateix i rampa, en la parcel·la
36, finca B, polígon 101, Urbanització la Choquera (Partida Benadresa) i va ordenar
el restabliment de la legalitat urbanística alterada (demolició)
(47/11-bis).
11é.- Autorització i disposició de la despesa a que ascendeix l'import del pagament
pendent als creditors nets resultants del projecte de reparcel·lació de la Unitat
d'Execució 55-UE-R i reconeixement de les obligacions corresponents (02/05).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
12é.- Aprovació del compte justificatiu presentat per l'Associació Escola d'Arts i Oficis de
Castelló, en relació amb la subvenció atorgada per aquest Ajuntament al seu favor
per a la realització de projecte d'activitats del curs 2013-2014, reconeixement de
l'obligació pendent i abonament de la mateixa (SS i C 25/14).
13é.- Adjudicació a “Transtel, S.A.” de la contractació de l'arrendament, sense opció de
compra, d'un furgó d'atestats totalment equipat per a la Policia Local (13.C.14).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
14é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'Associació IDEM
(335/2014).
Altres assumptes
15é.- Dació de compte de relació de canvis de titularitat d'activitats i de comunicacions de
canvis de titularitat d'activitats resolts durant el passat mes d'octubre (nº 9).
*****************
16é.- Despatx extraordinari.
17é.- Precs i Preguntes.
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