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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 28 DE FEBRER DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 21 de febrer de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Aprovació de l'obertura de les instal·lacions esportives situades en la Carretera de
Borriol sense número promogudes per aquest Ajuntament (549/11).
3r.- Atorgament a “Güizo’s Explotaciones de Ocio, S.L.” de llicència d'obertura per a
l'activitat de bar situat en la plaça Fernando el Católico número 2 (900/2013).
4t.- Atorgament a “Tiare Tahiti, S.L.U.” de llicència d'obertura per a l'activitat de salólounge, situada en el carrer José Echegaray número 1, entresòl (3/2014).
5é.- Atorgament a la comunitat de propietaris garatge Botànic Cavanilles números 48-50
de llicència d'obertura per a l'activitat de garatge-aparcament privat (540/2012).
6é.- Atorgament a la comunitat de propietaris garatge Avinguda del Port número 3, de
llicència d'obertura per a l'activitat de garatge-aparcament privat (391/2013).
7é.- Denegació a “Alnicar Combustibles, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat
d'estació de servei situada en l'Avinguda dels Germans Bou número 152 (496/2012).
8é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat de comerç menor d'alimentació
situat en el carrer Germans Villafañe número 29, baix, promoguda pel senyor José
Trilles Alós (732/2013).
9é.- Acceptació de l'adaptació de l'establiment situat en el carrer Rafalafena número 13,
baix, per a l'exercici de l'activitat de pastisseria-cafeteria, sense audició musical
(674/2011).
10é.- Modificació de la llicència urbanística atorgada al senyor Sergio Navarro Baquero i
a la senyora Lidia Segarra Morente per a la construcció d'un habitatge unifamiliar
aïllat i piscina en el carrer Luis Sales Boli, cantó Passatge Humanista Enginyer
Carlos González Espresati (85/2013).
11é.- Ordre al senyor Francisco Gómez Muriach i a la senyora Yolanda Egaña Eyara de
restauració de l'ordenació urbanística vulnerada per obres realitzades en la parcel·la
73, situada en el Camí de la Plana 264, Sòl No Urbanitzable Protegit PEM (58/13).
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Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
12é.- Jubilació forçosa, per edat, del senyor José Luis Andreu Gascón, funcionari de
carrera, tècnic especialista en delineació.
13é.- Jubilació forçosa, per edat, del senyor Silvino Moliner Marco, funcionari de carrera,
tècnic especialista en delineació.
14é.- Abonament al senyor Francisco Edo Ferrer, funcionari de carrera, analista
programador, d'indemnització per jubilació anticipada.
15é.- Aprovació del protocol d'actuació enfront de l'assetjament psicològic i l'assetjament
sexual de les empleades i empleats públics d'aquest Ajuntament i els seus
organismes autònoms.
16é.- Aprovació del compte justificatiu presentat per l'Associació de Familiars per als
Drets del Malalt Mental (SS.SS. 4/14).
17é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per l'Associació de Veïns del Grup
Reyes i per tres més (PC 3/2013).
18é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per l'Associació de Veïns del Segon
Molí i per tres més (PC 3/2013).
19é.- Autorització i disposició de la despesa i reconeixement d'obligació (relació 38A/2014).
20é.- Reconeixement d'obligacions (relació 50-D/2014).
21é.- Adjudicació a “Unimat Prevención Sociedad de Prevención, S.L.U.” del contracte
per a la prestació del servei de prevenció alié de riscos laborals d'aquest Ajuntament
(10/2013).
22é.- Acceptació del desistiment del senyor Manuel Vicente Carot Porcar i la senyora
Clara Eugenia Sanmillán Murria a la licitació convocada per a alienar el dret d'ús i
utilització de vuit places d'aparcament en el subsòl de la Plaça Constitució (17.13).
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 TurísticGastronòmica i Cultural Artuga (72/2014).
24é.- Sol·licitud a la Direcció general de Centres i Personal Docent de la Conselleria
d'Educació, d'autorització provisional, per al curs 2014-2015, de diferent distribució,
per edats, de les unitats autoritzades inicialment en l'Escola Infantil de Primer Cicle
“Chupetes” (263/04/2014).
25é.- Sol·licitud a la Diputació de Castelló de subvenció econòmica per al finançament
d'una beca de formació, en pràctiques, dirigida a persones amb discapacitat
(263/09/2014).
26é.- Sol·licitud a la Diputació de Castelló de subvenció econòmica per al finançament de
dues beques de formació, en pràctiques, dirigides a dones supervivents de la
violència de gènere (203/09/2014).
Altres assumptes
27é.- Dació de compte de relació de declaracions responsables d'obres per a la
realització de rases/arquetes, presentades durant el mes de gener en aquest
Ajuntament (nº 12).
*****************
28é.- Despatx extraordinari.
29é.- Precs i Preguntes.
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