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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 3 D’OCTUBRE DE 2014.
*****************

Ordre del dia

Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 26 de setembre de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament a “Aldi San Isidro Supermercados, S.L.” de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de supermercat, situada en l'Avinguda de Benicàssim, cantó
Quadra Borriolenc (954/2013).
3r.- Atorgament a “Euro Activ Promociones Integrales Proyectos Comerciales, S.L. y
Compañia, Sociedad en Comandita” de llicència ambiental per a la instal·lació de
l'activitat d'estació de servei, situada en l'Avinguda de Benicàssim, cantonada Cases
de la Breva, així com autorització al mateix interessat de l'abocament d'aigües
residuals industrials en l'exercici de l’esmentada activitat (987 i 992/213).
4t- Atorgament al senyor Kulwant Singh Saini de llicència d'obertura per a l'activitat de
restaurant, situat en el carrer Félix Breva número 122, baix (17/2014).
5é.- Atorgament al senyor Muhammad Irfan de llicència d'obertura per a l'activitat de cafébar-kebab, situada en el Passeig Buenavista número 37, baix (268/2014).
6é.- Presa en consideració de l'informe favorable, complementari a acta de comprovació,
emès per Enginyer Tècnic Municipal, per a l'obertura de l'activitat de confiteriapastisseria, situada en el carrer Major número 57, promoguda pel senyor Andrés i
per la senyora Susana Benages Bosquet (859/2013).
7é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de comerç, al detall, de petits animals, amb
perruqueria canina, situada en el carrer Juan d'Àustria número 47, promoguda pel
senyor Antonio José Chica Tena (333/2014).
8é.- Baixa de la llicència ambiental atorgada a favor de la senyora Nieves Ruiz Sánchez
per a la instal·lació de l'activitat de bar-bocatería-cafeteria, sense audició musical,
situada en el carrer Germans Pinzón número 9, cantó carrer l’Illa (554/11).
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9é.- Atorgament a “Euro Activ Promociones Integrales de Proyectos Comerciales, S.L. y
Cia, Sociedad Comandita” de llicència urbanística per a la construcció d'un
supermercat i urbanització interior de la parcel·la situada en l'Avinguda de
Benicàssim número 25, cantó Quadra Borriolenc i carrer Panyet de la Breva
(79/2013).
10é.- Atorgament a “Euro Activ Promociones Integrales de Proyectos Comerciales, S.L. y
Cia, Sociedad Comandita” de llicència urbanística per a la construcció d'una estació
de servei en l'Avinguda de Benicàssim número 25, cantó Quadra Borriolenc i carrer
Panyet de la Breva (80/2014).
11é.- Atorgament a “Restaurantes McDonald’s, S.A.” de llicència urbanística per a la
construcció d'una edificació aïllada per a restaurant, en l'Avinguda de Benicàssim
número 25, cantó Quadra Borriolenc i carrer Panyet de la Breva (68/13).
12é.- Atorgament al senyor Rogelio Salvador Albert de llicència urbanística per a la
construcció d'un habitatge unifamiliar, entre mitgeres, situada en el carrer Aparici
Guijarro número 3 (82/2013).
13é.- Desestimació de les al·legacions formulades pel senyor Catalin Eugeniu Paraschiv
a l'expedient d'infracció urbanística incoat per la construcció d'un habitatge
unifamiliar en el Camí Almalafa, AL-385, polígon 60, parcel·la 259, Partida Almalafa,
Sòl No Urbanitzable i, en conseqüència, ordre al mateix interessat de restauració de
l'ordenació urbanística vulnerada (demolició) (13/14).
14é.- Ordre al senyor David Retamosa Bagán de restauració de l'ordenació urbanística
vulnerada (demolició) per la realització d'obres consistents en ampliacions i
repavimentat en la parcel·la 71 del polígon 24, situada en Sòl Urbanitzable 06-SUPEM, Camí Mota Dreta, Entrador Baixamar MD-288-A (25/14).
15é.- Desestimació del recurs de reposició interposat pel senyor Francesc Agut Betoret
contra acord de la Junta de Govern Local que va desestimar les al·legacions
formulades a l'expedient d'infracció urbanística incoat per la realització d'obres,
sense llicència, consistents en un buit en l'immoble del carrer Sant Vicent número
11-3r-3ª, Sòl Urbà, i li va ordenar el restabliment de la legalitat urbanística
(cobriment) (40/14).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
16é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per l'Associació de Pares d'Afectats
per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat de la Província de Castelló i per dos més, en
relació amb les subvencions atorgades per aquest Ajuntament, al seu favor, per a la
realització de projectes d'activitats i reconeixement d'obligació i abonament del seu
import a una d'elles (SS i C 20/14).
17é.- Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 882-D/2014.
18é.- Jubilació anticipada del senyor Jesús Sánchez Esteve, funcionari de carrera,
Bomber.
19é.- Jubilació forçosa, per edat, del senyor Pedro Jiménez Pérez, funcionari de carrera,
Agent del Cos de Policia Local.
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
20é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'Associació “Free
Chapter Costa Azahar”.
21é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'Associació “Engion”.
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Altres assumptes
22é.- Proposta de la Tinent d'Alcalde-Delegada de Participació Ciutadana sobre
concessió i abonament de subvencions a favor d'associacions de veïns i entitats
ciutadanes que realitzen activitats en defensa dels interessos generals o sectorials
dels veïns de la Ciutat (PC 3/2014).
23é.- Proposta del Tinent d'Alcalde-Delegat de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi ambient, Habitatge i Serveis Urbans sobre aprovació del projecte
de conveni de col·laboració, a subscriure amb la Conselleria de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua de la Generalitat i la Diputació Provincial de
Castelló, per a l'execució de les obres corresponents al projecte d'evacuació
d'aigües i clavegueram de la 1ª Travessera de la Marjaleria de Castelló de la Plana,
1ª fase (04/2010).
24é.- Dació de compte de declaracions responsables d'obres per a la realització de
rases/arquetes en domini públic, presentades durant el mes de maig (nº 16).
25é.- Dació de compte de declaracions responsables d'obres per a la realització de
rases/arquetes en domini públic, presentades durant el mes de juny (nº 17).
26é.- Dació de compte de declaracions responsables d'obres per a la realització de
rases/arquetes en domini públic, presentades durant el mes de juliol (nº 18)
27é.- Dació de compte de declaracions responsables d'obres per a la realització de
rases/arquetes en domini públic, presentades durant el mes d'agost (nº 19).
28é.- Dació de compte de canvis de titularitat d'activitats resolts durant els mesos de juliol
i agost (nº 7).
29é.- Dació de compte de declaracions responsables d'obra, d'obra amb activitat i de
comunicacions ambientals presentades durant el mes de juliol (nº 7).
30é.- Dació de compte de declaracions responsables d'obra, d'obra amb activitat i de
comunicacions ambientals presentades durant el mes d'agost (nº 8).
*****************
31é.- Despatx extraordinari.
32é.- Precs i Preguntes.
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