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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 D’OCTUBRE DE 2014.
*****************

Ordre del dia

Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 17 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 senyora María Jesús Sánchez Pulido de llicència d'obertura per a
l'activitat de peces de vestir, complements i bijuteria, situada en el Centre Comercial
Salera, local C-15 B (735/20016).
3r.- Atorgament a Creu Roja Espanyola de llicència d'obertura per a l'activitat d'oficines,
situada en l'Avinguda de València número 95 (140/2009).
4t.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer Tècnic
Municipal per a l'obertura de l'activitat de taller de reparació d'acumuladors elèctrics,
situada en el Polígon Ciutat del Transport, carrer 7, illa de cases H, nau 6,
promoguda per “Rebacas, S.L.” (305/2013).
5é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'obertura de l'activitat de centre de fisioteràpia i podologia,
situada en l'Avinguda Verge del Lledó número 9, entresòl, promoguda pels senyors
Javier i Vicente Ramos Benet (74/2014).
6é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de magatzem i venda, al detall, de productes
congelats i comestibles, situada en el carrer d'Estònia número 6, nau 1, promoguda
per “Grup Poiana, S.L.” (643/2014).
7é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de centre d'estètica i perruqueria, situada en el
carrer Zorita número 28, baix, promoguda per les senyores Verónica i Raquel Mesa
Martínez (898/2014).
8é.- Dació de compte de la transmissió efectuada en l'activitat d'acadèmia de música
situada en el carrer Pintor Soler Blasco número 24, a favor de l'Associació “Tres per
Quatre” i aprovació de la modificació no substancial de la llicència atorgada per a la
instal·lació de l'esmentada activitat (363/96-667/14).
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9é.- Atorgament a la senyora María Rosa Batiste Estupiñá de llicència urbanística per a la
demolició d'un immoble situat en el carrer Lepanto número 31 (38/2014).
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10é.- Atorgament al senyor Luis Miguel Villalba Hinojosa de llicència urbanística per a la
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat en el carrer Rafael Balaguer número 14B (89/2013).
11é.- Resolució de les al·legacions formulades per la senyora Carmen Miravet Pérez al
termini d'audiència prèvia a la demolició de les obres realitzades sense llicència,
consistents en la construcció d'un paellero i un magatzem, en el Camí Molinera MO38, polígon 15, parcel·la 148, Partida Senillar, Sòl No Urbanitzable Comú i, en
conseqüència, ordre a la mateixa interessada de restauració de l'ordenació
urbanística vulnerada (demolició) respecte del magatzem referit (17/14).
12é.- Desestimació del recurs de reposició formulat pel senyor Modesto Escrig Escrig
contra acord de la Junta de Govern Local que va estimar, parcialment, les
al·legacions presentades en relació amb expedient d'infracció urbanística incoat per
la realització d'obres de tancament en el Camí Travesera, TV-1-A, parcel·la 39,
polígon 135, Sòl No Urbanitzable Comú i li va ordenar el restabliment de la legalitat
urbanística vulnerada (demolició) (77/13).
13é.- Compliment de la sentencia número 336/2013, dictada pel Jutjat del ContenciósAdministratiu número 2 de Castelló, en relació amb l'expedient d'infracció
urbanística incoat a la senyora Teresa Amalia Babiloni Torrent per la realització
d'obres de fonamentació i clos en el quilòmetre 2 de la Carretera d'Almassora, que
ordena a aquest Ajuntament procedisca a l'arxiu del referit expedient (60/2009).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
14é.- Desestimació de la sol·licituds presentades pels senyors Francisco Manuel Bonet
Bausa, Ricardo Hernández Pérez, Primitiu Mondéjar Rescalvo i Francisco Muñoz
Bonet, funcionaris jubilats bombers, per a l'abonament de l'import corresponent en
concepte d'indemnització per jubilació anticipada.
15é.- Aprovació del compte justificatiu presentat per la Confederació d'Empresaris de
Castelló, en relació amb la subvenció atorgada per aquest Ajuntament al seu favor
per al finançament d'actuacions en matèria de suport a emprenedors i creació
d'empreses en la ciutat durant 2014 (22-14 SS i C).
16é.- Requeriment a “Juan José Sánchez López, S.A” (Jujosa) de presentació de
documentació prèvia a l'adjudicació del contracte de les obres que executa
l'Ajuntament, subsidiàriament, per a neteja de parcel·les i el seu clos (6/2014).
17é.- Adjudicació a “Dos Rodes Rent, S.L.” dels dos lots de l'arrendament, sense opció
de compra, de vuit motocicletes equipades, amb destinació a la Policia Local, per
període de quatre anys (9.C.14).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
18é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'Associació
Espanyola del Somni ASENARCO (297/2014).
Altres assumptes
19é.- Dació de compte de declaracions responsables d'obres, d'obra amb activitat i
comunicacions ambientals resoltes durant el passat mes de setembre (nº 9).
20é.- Dació de compte de canvis de titularitat d'activitats i de comunicacions de canvis de
titularitat d'activitats resolts durant el passat mes de setembre (nº 8).
21é.- Dació de compte de baixes de comunicacions ambientals presentades durant el
tercer trimestre de 2014 (nº 3).
*****************
22é.- Despatx extraordinari.
23é.- Precs i Preguntes.
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