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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 27 DE JUNY DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 20 de juny 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 Raquel Carballeda Moreno de llicència, en forma
provisional, per a l'activitat de bar, situat en l'Avinguda dels Germans Bou número
175 (958/2012).
3r.- Atorgament a la Conselleria de Sanitat de llicència ambiental per a la instal·lació de
l'activitat de centre de salut (Unitat Prevenció càncer de mama), amb oficines, situat
en el carrer Sant Vicent número 48 (780/2013).
4t.- Atorgament a la comunitat de propietaris d'habitatges unifamiliars situats en
l'Avinguda dels Pins números 12 i 14 de llicència ambiental per a la instal·lació de
l'activitat de garatge-aparcament privat (1146/2013).
5é.- Atorgament a la seyora Sara Madueño Juárez de llicència d'obertura per a l'activitat
de bar-cafeteria, situada en el carrer Riu Adra número 28, baix 6 (568/2014).
6é.- Atorgament a la senyora Sonia Méndez Martínez de llicència d'obertura per a
l'activitat de bar, sense audició musical, situat en l'Avinguda del Mar, Centre
Comercial Carrefour, número 8 (587/2014).
7é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de comerç menor de carns, productes i derivats
càrnics elaborats, pa, vi i altres begudes, situada en la Plaça Hort dels Corders,
promoguda per “Ancobe Gestión, S.L.” (283/2014).
8é.- Dació de compte de la transmissió efectuada en l'activitat de garatge privat situat en
l'Avinguda del Port, cantonada carrer Ciutadella, a favor de la comunitat de
propietaris del carrer Ciutadella número 3 i atorgament a aquesta comunitat de
llicència d'obertura per a la referida activitat (173/2014).
9é.- Dació de compte del canvi de titularitat efectuat en l'activitat de bar-cafeteria, situada
en el carrer Guitarrista Fortea número 13, baix, a favor de la senyora María del
Carmen Sánchez Ortega i atorgament a la mateixa interessada de llicència
d'obertura per a la referida activitat (418/2013).
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10é.- Dació de compte del canvi de titularitat efectuat en l'activitat de bar, situat en el
carreé Chamberga i José María número 6, baix, esquerra, a favor de “Sant Pau
Restauració, S.L.” i denegació a la mercantil esmentada de llicència d'obertura per a
la referida activitat (502/2012).
11é.- Atorgament a “Ube Engineering Plastics, S.A.” de llicència urbanística per a obra
civil i estructura per a ampliació de subestació K (per a subministrament planta de
nylon), situada en el Polígon Industrial El Serrallo sense número (4/2014).
12é.- Atorgament al senyor Bruno Mateu Pitarch i a la senyora Belén Felip Bernat de
llicència urbanística per a la construcció d'un edifici per a la instal·lació de l'activitat
d'elaboració i venda de pa, amb cafeteria i comerç, al detall, de productes càrnics,
situada en l'Avinguda Alfonso XII números 15 i 17 i carrer Sant Pascual número 30
(27/2014).
13é.- Resolució de les al·legacions formulades pel senyor Juan Antonio Mañas Martínez i
per la senyora Ana María Cuenca Soriano al termini d'audiència prèvia a la
demolició de les obres, realitzades sense llicència, d'instal·lació de dues
construccions de fusta, en el carrer Maestro Falla número 1, 12-4t, Sòl Urbà Z-2 i
ordre als esmentats interessats de restabliment de la legalitat urbanística vulnerada
(demolició) (39/14).
14é.- Resolució de les al·legacions formulades pel senyor David Cejudo Rodríguez al
termini d'audiència prèvia a la demolició de les obres, realitzades sense llicència, de
clos i habitatge unifamiliar aïllat, magatzem i piscina, en el Camí Molinera, SE-110A/1, polígon 15, parcel·la 201, Sòl Urbanitzable 03-UE-PEM i ordre de restabliment
de la legalitat urbanística vulnerada (demolició) (5/14).
15é.- Desestimació del recurs de reposició interposat pel senyor Antonio Pérez Gallego i
per la senyora Rosalía López, contra acord de la Junta de Govern Local que va
ordenar el restabliment de la legalitat urbanística mitjançant la demolició de les
obres de construcció d'habitatge unifamiliar de fusta sobre base i forjat de formigó,
situada en el Camí Mota Esquerra, MI-157, polígon 24, parcel·la 13, Sòl No
Urbanitzable Protegit-PEM (92/13).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
16é.- Jubilació forçosa, per edat, de Don Felipe Pérez Piquer, funcionari de carrera
d'aquest Ajuntament, Agent del Cos de la Policia Local.
17é.- Reconeixement d'obligacions (relació 280-D/2014).
18é.- Aprovació del compte justificatiu presentat per la Càmera Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Castelló, en relació amb la subvenció concedida per aquest
Ajuntament, al seu favor, per a la celebració del Congrés Mundial de la Qualitat del
Taulell i del Paviment Ceràmic “Qualicer’14”.
19é.- Aprovació de l'expedient de contractació del subministrament de material elèctric a
aquest Ajuntament (11.C.13).
20é.- Aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat, sense
publicitat, del servei de manteniment de les aplicacions informàtiques del
procediment administratiu comú, gestió tributària, contribucions especials, executiva,
convocatòries electorals, multes, padró municipal d'habitants i procediment derivació
de responsabilitat (5.C.14).
21é.- Dació de compte del canvi de denominació social de la mercantil “Corporació
Valenciana d'Obres Públiques, S.A.U.” (COVOP), adjudicatària de dos contractes de
prestació de serveis a aquest Ajuntament, pel de “Corporació Europea de Serveis i
Capitals, S.A.U.” (44/2014).
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22é.- Inclusió en l'Inventari del Patrimoni Municipal de l'immoble situat en el carrer
Bellamar número 20, del Grau de Castelló, amb la qualificació de bé de domini
públic d'ús públic, destinat a via pública (26/12/14).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
23é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'Associació Cultural
Arts Musicals de Castelló (232/2014).
24é.- Abonament al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana de la quantitat que li
correspon aportar a aquest Ajuntament com a ens consorciat, exercici 2014
(50/2014).
Altres assumptes
25é.- Dació de compte de la relació amb un total de cent set declaracions responsables
d'obra i d'obra amb activitat i de la relació amb un total de vint-i-nou comunicacions
ambientals, presentades durant el passat mes de maig en aquest Ajuntament.
*****************
26é.- Despatx extraordinari.
27é.- Precs i Preguntes.
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