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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 4 D’ABRIL DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 21 de març de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament a “Rebacas, S.L.” de llicència ambiental per a instal·lar l'activitat de taller
de reparació d'acumuladors elèctrics, situada en el Polígon Ciutat del Transport,
carrer 7, illa de cases H, nau 6 i autorització de l'abocament d'aigües residuals en
l'exercici d'aquesta activitat (305/2013 i 319/2013).
3r.- Atorgament al senyor Alfonso Luis Álvarez Fernández de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de taller de reparació de vehicles, branca mecànica i
electricitat, situat en l'Avinguda dels Germans Bou número 257, baix 1 i autorització
de l'abocament d'aigües residuals en l'exercici d'aquesta activitat (490/2013 i
501/2013).
4t.- Atorgament a la senyora María Pilar Alarcón Cano de llicència d'obertura per a
l'activitat de cafeteria-fleca situada en l'Avinguda Verge del Lledó número 61, local
4-A (54/2014).
5é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per l'Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de centre de tatuatges, pírcing i venda menor de
roba i complements, situada en el carrer d'Enmig número 11, Passatge Ducal 11 A
(49/2013).
6é.- Rectificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 31 de gener de 2014,
relatiu a la presa en consideració de l'acta de comprovació favorable per a l'activitat
de magatzem i venda, al detall, de productes congelats i comestibles en el Polígon
Industrial Fadrell, carrer Barranc de Fraga 54, en el sentit que el promotor és
“Verduras y Precocinados Rogelio Badenas, S.L.” (1252/2013).
7é.- Aprovació de la modificació no substancial de la llicència atorgada al senyor Antonio
Valls Valls per a l'activitat d'atenció i ensinistrament d'animals domèstics (cavalls),
situada en el Camí Torrat número 12, en el sentit d'incloure gossos (134/02 i
229/14).
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8é.- Ordre a la senyora Mercedes Gabarri Gabarri de restauració de l'ordenació
urbanística vulnerada (demolició) per les obres dutes a terme en la parcel·la situada
en l'Avinguda de Montiel sense número, parcel·la 68, polígon 72 (62/13).
9é.- Desestimació del recurs de reposició interposat pel senyor Manuel, la senyora Ana
María, la senyora Cristina i la senyora María Antonia Blanco Alors contra acord que
va desestimar al·legacions i els va ordenar el restabliment de la legalitat urbanística
vulnerada (demolició) per la construcció d'una caseta d’eines en el Camí Donació,
polígon 141, parcel·la 34 (48/13).
10é.- Desestimació del recurs de reposició interposat pel senyor Antonio Fernández
Alfaro i el senyor Joaquín Más Cifuentes contra acord que els va ordenar el
restabliment de la legalitat urbanística vulnerada (demolició) per la construcció d'un
clos en el Camí Motor del Serradal, Entrador Bucaner, polígon 19, parcel·la 143
(47/13).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
11é.- Jubilació forçosa, per edat, del senyor José Agramunt Górriz, funcionari de carrera,
operari de serveis múltiples en les Brigades Municipals.
12é.- Aprovació de comptes justificatius presentats per Càrites Diocesana de SogorbCastelló i per cinc més.
13é.- Acceptació de la donació pel senyor José V. Baynat Guinot de l'obra de la seua
propietat “Geografia general del Regne de València” (9.14).
14é.- Acceptació de la donació per la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Castelló,
Cooperativa Valenciana, d'un vehicle de la seua propietat, amb destinació a la
Brigada de Camins i Sèquies del Negociat d'Agricultura i Medi ambient (6.14).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
15é.- Acceptació del reintegrament voluntari i declaració de pèrdua de dret al cobrament
del segon pagament de la subvenció concedida a l'Associació d'Alumnes del CFPA
Josep Pascual i Tirado per a la realització de cursos de castellà i valencià per a
persones immigrants nouvingudes, curs 2012/2013 (265/13/2014).
Altres assumptes
16é.- Dació de compte de declaracions responsables d'obra, d'obra amb activitat i
comunicació ambiental, presentades en aquest Ajuntament durant el mes de febrer.
*****************
17é.- Despatx extraordinari.
18é.- Precs i Preguntes.
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