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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 31 DE GENER DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 24 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 “Colegio San Cristóbal, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de
centre escolar situat en el carrer Sant Jordi del Maestrat sense número (717/2005).
3r.- Atorgament a “Esdeveniments La Plana, S.L.U.” de llicència d'obertura per a l'activitat
de discoteca, situada en el Polígon Els Xiprers, nau 63-6, cantó Avinguda Gran Via
Tárrega Monteblanco (1200/2013).
4t.- Atorgament a “Rambla Dolz Urbana, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de
saló-lounge, situada en el carrer d’Amunt número 185, baix (1260/2013).
5é.- Modificació de la llicència d'obertura atorgada a “Il Solito Posto, S.L.L.” per a
l'activitat de pizzeria, situada en el Passeig Bonavista número 34, baix, en el sentit
d'ampliar les zones de menjador, magatzem i vestuari del personal (1264/2013).
6é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per l'Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de magatzem i venda, al detall, de productes
congelats i comestibles, situada en el Polígon Industrial Fadrell, carrer Barranc de
Fraga número 54, promoguda per “Pescados Rogelio Badenas, S.L.” (1252/2013).
7é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat de lounge-bar, situada en el
carrer Oropesa número 5, baix, objecte de declaració responsable presentada pel
senyor Jorge i pel senyor Alejandro Allepuz Pitarch (264/2012).
8é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat de restaurant, situat en
l'Avinguda de Lairón, nau 13, Polígon Quadra La Salera, objecte de declaració
responsable presentada per “Carnes al Corte de la Serra, S.L.”(622/2013).
9é.- Desestimació del recurs de reposició presentat per la comunitat de propietaris
Edificis Coronado II, situada en el carrer Oropesa número 5, contra acord que va
atorgar al senyor Jorge i al senyor Alejandro Allepuz Pitarch llicencia d'obertura per
a l'activitat de bar, amb audició musical, situat en el mateix emplaçament
(564/2008).
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10é.- Atorgament al senyor Edgar Enrique Guimerá Tuñón de llicència urbanística per a
la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat en la Urbanització Racó de la Torreta,
carrer Joan Miró número 37 (77/2013).
11é.- Atorgament a “Estacions de Servei Castelló, S.L.” de llicència urbanística per a la
reforma de safareig de vehicles existent i inclusió de venda de carburant en
l'Avinguda Lairón, cantó carrer Portugal, parcel·les 63 i 64 (86/2013).
12é.- Atorgament al senyor José Miguel Porcar Gómez de llicència urbanística per a la
substitució de forjat i coberta en l'habitatge existent en el carrer d’Amunt número 46
(88/2013).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
13é.- Aprovació del compte justificatiu presentat per “CCA Centre Ciutat Castelló, S. A.”,
en relació amb la subvenció atorgada per aquest Ajuntament al seu favor per a la
potenciació d'accions de dinamització i promoció del comerç local i associacionisme
comercial durant l'any 2013.
14é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per l'Associació Protectora Amics
dels Animals de Castelló i per vuit més, en relació amb les subvencions atorgades
per aquest Ajuntament al seu favor per a la realització de projectes d'activitats en
matèria de sanitat.
15é.- Acceptació de la renúncia i devolució efectuades per la ONGD Fundación del Valle,
en relació amb la subvenció atorgada per aquest Ajuntament al seu favor per a la
realització d'un projecte de cooperació al desenvolupament durant 2011 i, en
conseqüència, aprovació dels comptes justificatius presentats per aquella Fundació i
per l'ONG Solidaridad con el Tercer Mundo.
16é.- Estimació de les al·legacions formulades per “Actia Iniciatives, S.L.” a l'expedient
d'imposició de penalitats per l'adjudicació del contracte d'obres del projecte bàsic de
centre social en el Grau de Castelló de la Plana i, en conseqüència, deixar sense
efecte l'acord que va incoar aquell expedient i arxiu d'aquest (38/2009).
17é.- Resolució de les al·legacions formulades a l'expedient d'imposició de penalitats
incoat a “Actia Iniciatives, S.L.”, adjudicatària del contracte d'obres del projecte de
construcció de set pistes de pádel al costat de l'Estadi Castalia (43/2009).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
18é.- Arxiu de la sol·licitud presentada per l'Associació Espanyola del Somni
(ASENARCO) per a la seua inscripció en el Registre Municipal d'Associacions
Veïnals (413/2013).
Altres assumptes
19é.- Proposta del senyor Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura sobre sol·licitud de
subvenció a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al funcionament de
l'oficina municipal de promoció de l'ús del valencià (13/2014).
*****************
20é.- Despatx extraordinari.
21é.- Precs i Preguntes.
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