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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 24 DE GENER DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 17 de gener de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament a “Reciclaje de Hierros y Metales J. Valero, S.L.” de llicència ambiental
per a la instal·lació de l'activitat de recollida, transport i emmagatzematge temporal
de residus, situada en l'Avinguda dels Germans Bou número 140 (185/2012 i
299/2012).
3r.- Atorgament a “Eurli Spain, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de
supermercat, amb bar, sense audició musical i aparcament, amb un total de 50
places, situada en l'Avinguda Lairón número 5 (80/2012).
4t.- Atorgament a la senyora Noelia Guerrero Patricio i al senyor Javier Queralt Cortés de
llicència d'obertura per a l'activitat de cafeteria, situada en el carrer Huerto de Más
número 7 (1307/2013).
5é.- Modificació de la llicència ambiental atorgada per a la instal·lació de l'activitat de
bocateria, situada en el carrer de la Trinitat número 60 i, en conseqüència,
atorgament a “La Grand Line, S.L.” de llicència d'obertura per a la referida activitat
(678/2013).
6é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa pel senyor
Enginyer Tècnic Municipal per a l'activitat de pràctiques de tatuatge,
micropigmentació i pírcing, situada en l'Avinguda Parc de l'Oest número 34, baix,
promoguda pel senyor José Giménez Estop i pel senyor Francisco Javier Civit
Domingo (304/2013).
7é.- Baixa de la llicència atorgada al senyor Juan Ramón Beltrán Roig per a la instal·lació
de l'activitat de comerç i exposició de vehicles, situada en la Carretera Nacional,
quilòmetre 68’250, Polígon Industrial La Basala (586/02).
8é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat objecte de declaració
responsable presentada pel senyor Dinorah Alix Acosta per a l'obertura de l'activitat
de bar-cafeteria, situada en el carrer Crevillent número 9, baix (298/2013).
9é.- Atorgament a “Comercial Els Rosildos, S.L.” de llicència urbanística per a la
instal·lació solar fotovoltaica a xarxa sobre coberta de nau existent en el Polígon
Industrial Autopista Sud, nau 20 C (13/2013).
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10é.- Aprovació del pressupost d'execució subsidiària dels treballs de demolició
d'habitatge construït en el Camí Mota Esquerra, entrador Martín Pescador, MI-143A2, Sòl No Urbanitzable Protegit PEM (57/11).
11é.- Desestimació de les al·legacions presentades pel senyor Miguel Redón Sebastiá al
termini d'audiència prèvia a la demolició de les obres de construcció d'habitatge
unifamiliar, realitzades sense llicència, en el Camí Senillar número 173, Sòl
Urbanitzable 03-SU-PEM i, en conseqüència, ordre al mateix interessat de
restabliment de la legalitat urbanística (6/13).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
12é.- Jubilació forçosa, per edat, del senyor Tomás Balaguer Planchadell, funcionari de
carrera, Agent de la Policia Local.
13é.- Aprovació de compte justificatiu presentat per l'Associació Amics de la Natura, en
relació amb la subvenció atorgada per aquest Ajuntament al seu favor per al
finançament del concurs Premi Tardor de Poesia.
14é.- Aprovació de compte justificatiu presentat per l'Associació Ciutadana contra la SIDA
(CASDA), en relació amb la subvenció atorgada per aquest Ajuntament al seu favor
per al finançament del programa de prevenció de la transmissió del VIH/SIDA
(Sanitat 10/13).
15é.- Autorització de la transmissió mortis causa de la concessió administrativa de la
caseta 61 de la Secció de Carns i Verdures del Mercat Central Municipal a favor de
la senyora Josefa Ahís Bellés (249).
16é.- Adjudicació a “Ambulàncies CSA, S.L.” de la contractació, mitjançant procediment
obert, del servei preventiu de cobertura d'assistència sanitària en actes públics
organitzats per aquest Ajuntament o en l'organització dels quals col·labore.
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
17é.- Aprovació del Pla Municipal sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius a
desenvolupar durant 2014 i sol·licitud a la Conselleria de Sanitat de subvenció per a
finançar les despeses de personal, manteniment i programes de la Unitat de
Prevneció Comunitària en Conductes Addictives d'aquest Ajuntament (262/0801/2014).
Altres assumptes
18é.- Dació de compte de relació amb tretze canvis de titularitat d'activitats efectuats
mitjançant resolucions dictades pel Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de
Sostenibilitat, Medi ambient, Agricultura i Control Urbanístic, durant el passat mes de
desembre, conforme a la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la
Contaminació i Qualitat Ambiental, a la Llei 14/2010, de 3 de desembre,
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i a la Llei
12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents de Liberalització del Comerç i de
determinats serveis.
19é.- Dació de compte de relació amb un total de cinquanta-set declaracions
responsables d'obra i d'obra amb activitat i de relació amb un total de vint-i-vuit
comunicacions ambientals, presentades durant el passat mes de desembre en
aquest Ajuntament, en virtut de la Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de
mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors,
microempreses i xicotetes i mitges empreses (PIME) de la Comunitat Valenciana.
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20é.- Proposta del Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Infraestructures i Serveis Urbans
sobre personació davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu número 2 de Castelló
en el recurs interposat per “Cafeteria Azahar 2000, C.B.” contra decret que va
resoldre tenir per desistit de la seua petició al recurrent per a l'ocupació d'un espai
lliure privat d'ús públic per a instal·lació de taules i cadires situat en el carrer Riu
Tiétar número 4, baix.
*****************
21é.- Despatx extraordinari.
22é.- Precs i Preguntes.
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