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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 5 DE SETEMBRE DE 2014.
*****************

Ordre del dia

Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 31 de juliol de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament a “Adaptaciones Automecánicas, S.L.” de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de taller de reparació de vehicles, branques mecànica i
electricitat/electrònica, situada en la Quadra Saboner, cantó carrer Dinamarca, nau
9, així com autorització de l'abocament d'aigües residuals industrials a la xarxa de
clavegueram municipal en l'exercici de l'esmentada activitat (446/2013-461/13).
3r.- Atorgament a “Tecniportcas, S.L.” de llicència ambiental per a la instal·lació de
l'activitat de lloguer, reparació i manteniment de maquinària industrial i d'automoció i
safareig de maquinària, situada en el Moll de Llevant, Port Comercial, així com
autorització de l'abocament d'aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram
municipal en l'exercici de l'esmentada activitat (781/2013).
4t.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer Tècnic
Municipal per a l'activitat de safareig de vehicles de transport, amb venda de
carburant per sortidor, situada en l'Avinguda de Lairón, cantò carrer Portugal, P 6364, promoguda per “Estacions de Servei Castelló, S.L.” (1214/2013).
5é.- Dació de compte de la transmissió efectuada en l'activitat de venda, al detall, de
roba, situada en el carrer Colón número 18, a favor del senyor Francisco Javier
Roca Fernández i atorgament de llicència d'obertura per a la referida activitat
(450/2014).
6é.- Baixa de les llicències atorgades a “L T Lady P 2004, S.L.” per a la instal·lació i
obertura de l'activitat de locutori telefònic situat en el carrer Maestro Falla número 2
(713/2004).
7é.- Baixa de les llicències atorgades a la senyora Raquel Cuesta Valero per a la
instal·lació i obertura de l'activitat de bar, sense audició musical, situat en el carrer
José María Mulet Ortiz número 14, escala 3, baix 6é (859/2009).
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Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
8é.- Modificació de les bases reguladores de la col·laboració amb aquest Ajuntament de
les entitats de crèdit per a la recaptació de tributs locals i d'altres ingressos
municipals.
9é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per l'Associació Payasospital i per
tres més, en relació amb les subvencions atorgades per aquest Ajuntament al seu
favor per a la realització de projectes d'activitats (17/14 SS i C).
10é.- Aprovació de l'expedient de contractació del servei de protocol d'aquest Ajuntament
(38/2013).
11é.- Aprovació de l'expedient de contractació, amb opció de compra, de l'arrendament,
instal·lació, manteniment i programari necessari per a la distribució d'imatges de
diversos ordinadors existents en les dependències municipals (11.C.14).
12é.- Aprovació de l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació de tres
servidors i un dispositiu d'emmagatzematge per a còpies de seguretat per a aquest
Ajuntament (12.C.14).
13é.- Aprovació de l'expedient de contractació de l'arrendament, sense opció de compra,
d'un furgó d'atestats equipat, amb destinació a la Policia Local (13.C.14).
14é.- Adjudicació a “Solred, S.A.” del contracte de subministrament de combustible
d'automoció per als vehicles d'aquest Ajuntament (7.C.13).
15é.- Declaració de desert del procediment de contractació del subministrament a aquest
Ajuntament de materials asfàltics, amb destinació al Servei Municipal de Brigades
(17.C.13).
16é.- Acceptació del canvi de titularitat del contracte d'arrendament de l'habitatge
municipal situat en el carrer Huesca número 5-4t-9ª a favor de la senyora Antonia
Rosario Campesino Sánchez-Vilchez (40-I).
17é.- Acceptació de la senyora Amparo Mateo Benedicto i de les senyores María Amparo
i María Teresa Pérez Mateo, com a noves arrendadores del local situat en el carrer
Maestro Falla número 6 (23.89).
18é.- Dació de compte de la constitució en comunitat de béns del senyor Vicente i la
senyora Elia Adell Anglés, arrendadors del local situat en el carrer Marqués de la
Ensenada número 10, canto carrer Obispo Salinas, denominada “Hnos. Adell
Anglés, C.B.” (43.95).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
19é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'Associació “Amigos
Mira España” (213/2014).
20é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l’Associació Cultural
Atzavara Grup de Ball” (234/2014).
21é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de la Germandat dels
Cavallers de la Conquesta” (272/2014).
22é.- Desestimació de la sol·licitud d'inscripció en el Registre Municipal d'Associacions
Veïnals presentada per l'Associació IDEM (250/2014).
23é.- Aprovació del projecte de conveni de col·laboració, a subscriure amb el Gremi de
Llibreters de Castelló i Comarques, per al finançament de la Fira del Llibre de
Castelló 2014” (209/2014).
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24é.- Aprovació del projecte de conveni de col·laboració, a subscriure amb
l’Excel·lentíssima Diputació Provincial, la Fundació Dávalos-Fletcher i l'Associació
Cultural Amics de la Natura, per al finançament de la convocatòria del concurs 20é
Premi Tardor de Poesia (247/2014).
Altres assumptes
25é.- Dació de compte de l'acord del Consell Rector del Patronat Municipal de Turisme
mitjançant el qual va aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdits.
26é.- Proposta de la Regidora-Delegada de Benestar Social i Foment d'Ocupació sobre
aprovació de la sol·licitud d'ajuda econòmica a la Diputació Provincial de Castelló
per a la participació d'aquest Ajuntament en el Pla d'Ocupació Conjunta de les
Administracions Públiques Valencianes així com de la referida participació
municipal.
*****************
27é.- Despatx extraordinari.
28é.- Precs i Preguntes.
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