Ajuntament de Castelló
de la Plana

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CONVOCADA
PER A LES NOU HORES DEL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2014.
*****************

Ordre del dia

Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 28 de novembre de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat, Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2º.- Atorgament a la senyora Yun Chen Cai de llicència d'obertura per a l'activitat de bar,
sense audició musical, situada en la calle Bisbe Salinas número 63, cantó carrer Lagasca (1035/2014).
3r.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer Tècnic
Municipal per a l'obertura de l'activitat de taller de tapisseria i magatzem, situada en
el carrer Riu Xúquer número 10, promoguda pel senyor Daniel Puertas Sánchez
(8/2013).
4t.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer Tècnic
Municipal per a l'obertura de l'activitat de gabinet d'estètica, amb comerç de roba i
complements, situada en el carrer Músic Pascual Asencio Hernández número 40,
baix, promoguda per la senyora Elisabeth Sánchez Pinar i per la senyora Eva Julián
López (1107/2013).
5é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer Tècnic Municipal per a l'obertura de l'activitat de venda de recanvis i accessoris d'automòbils, situada en el Polígon PERI-15, Partida Estepar, nau 45, promoguda per “Arnau Griño Partners, S.L.” (1053/2014).
6é.- Aprovació de la modificació no substancial de la llicència atorgada per a l'exercici de
l'activitat de bar, sense audició musical, situada en el carrer l’Illa Baleato número 49 i
dació de compte del canvi de titularitat efectuat en aquesta activitat a favor de la
senyora Rodica Giura (641/01).
7é.- Baixa de la llicència atorgada a “Panificadora Sonipan, S.L.” per a la instal·lació de
l'activitat de fleca i pastisseria, amb degustació de cafè, situada en el carrer Sagunt
número 5 (126/98).
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8é.- Atorgament a “Ube Chemical Europe, S.A.” de llicència urbanística per a estructura
metàl·lica de coberta de compressors d'amoníac C-20140-3/4, en el Polígon Industrial El Serrallo sense número (48/2014).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i Administració Municipal
9é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per l'Associació de Familiars de Persones amb la Malaltia d’Alzheimer i altres demències de Castelló i per dos més, en
relació amb les subvencions concedides per aquest Ajuntament al seu favor per a la
realització de projectes d'activitats (SS i C 27-14).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
10é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de la “Asociación de
Ucranianos de Castellón y Provincia Kalyna” (310/2014).
Altres assumptes
11é.- Proposta del Tinent d'Alcalde-Delegat de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Administració
Municipal sobre aprovació del projecte de modificació del Reglament per a la creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal de titularitat d'aquest Ajuntament i, en conseqüència, formulació al Ple de la corresponent proposta per a la seua aprovació inicial.
*****************
12é.- Despatx extraordinari.
13é.- Precs i Preguntes.
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