Ajuntament de Castelló
de la Plana

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CONVOCADA
PER A LES NOU HORES DEL DIA 6 DE JUNY DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 30 de maig de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament a “Deutcher Meister Dental, S.L.” de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de clínica odontológica, situada en el carrer Governador
número 45, baix (969/2013).
3r.- Atorgament al senyor José Ramón Beltrán Baile de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de lloguer de locals per a assaig musical, situada en
l'Avinguda dels Germans Bou número 237-B (1040/2013).
4t.- Atorgament a “Fumin Lin de llicència ambiental per a la instal·lació de l'activitat de
basar, amb instal·lació d'aire condicionat, situada en l'Avinguda de Borriana número
7, baix, dreta (1103/2013).
5é.- Atorgament a “MAPFRE Familiar Cia Segur i Reaseg, S.A.” de llicència ambiental per
a la instal·lació de l'activitat d'oficina d'assegurances, situada en el Passeig
Buenavista número 2 (1197/2013).
6é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per a l'activitat de
clínica dental, situada en el carrer Riu Nalón número 4, escala 3, 1r-S, promoguda
per la senyora María Eugenia Viñals González (946/2012).
7é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per a l'activitat de
centre de tatuatges, situada en el carrer Comanda de Fadrell número 6, baix, dreta,
promoguda per la senyora Venusia Biolcati Rinaldi (694/2012).
8é.- Modificació de la llicència ambiental atorgada al “Colegio Mayor San Lucas, S.L.” per
a la instal·lació de l'activitat de pensió d'estudiants, situada en els carrers Herrero
número 6, entresòl i Fola número 5, entresòl i presa en consideració de l'acta de
comprovació emesa per a l'activitat de pensió d'estudiants, sense restaurant, en
aquell emplaçament (688/2013).
9é.- Dació de compte del canvi de titularitat efectuat en l'activitat de restaurant servei
ràpid, situada en el Centre Comercial Salera A-20, A, a favor de “Quick Meals
Iberica, S.L.” i atorgament a la mateixa interessada de llicència d'obertura per a la
referida activitat (565/2013).

10é.- Atorgament a la senyora Manuela Muñoz Corrals de llicència d'obertura per a
l'activitat de bar, sense audició musical, situada en el carrer Barceló número 5
(1040/2012).
11é.- Atorgament a “Carns al Tall de la Serra, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat
de restaurant, situada en l'Avinguda de Lairón, nau 13, Polígon Quadra La Salera
(622/2013).
12é.- Atorgament al senyor Feliciano Cadierno Guerra de llicència d'obertura per a
l'activitat de ludoteca-centre d'esplai infantil, situada en el Centre Comercial Salera,
local C-60 (263/2014).
13é.- Atorgament a “Estación de Servicio Ventura Gómez II, S.L.” de llicència urbanística
per a la construcció d'una estació de servei, amb zona de llavat, de vending i
condícies, situada en l'Avinguda de Lairón número 57 (3/2014).
14é.- Resolució de les al·legacions formulades pel senyor Don José Ramón Jiménez
Fernández a la incoació d'expedient d'infracció urbanística per la realització, sense
llicència urbanística, d'obres de clos de parcel·la, construcció d'habitatge unifamiliar
aïllat i piscina, en el Camí Molinera ES-110-A/2, Sòl Urbanitzable
03-UE-PEM i,
en conseqüència, ordre al mateix interessat de restabliment de la legalitat
urbanística alterada (demolició) (23/13bis).
15é.- Desestimació del recurs de reposició presentat pel senyor Rafael Ortiz Pachés i per
la senyora Cristina Mut Sánchez contra acord de la Junta de Govern Local que els
va ordenar el restabliment de la legalitat urbanística alterada (demolició) per la
realització d'obres de clos de parcel·la situada en el Camí Donació
D-265-A,
polígon 141, Sòl Urbanitzable 10-UE-PEM, sense desenvolupar (61/13).
16é.- Compliment de la sentència dictada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu número
2, de Castelló, estimatoria el recurs interposat pel senyor Miguel Pardo Pascual
contra acord de la Junta de Govern Local que va aprovar definitivament el projecte
de reparcel·lació de la Unitat d'Execució 17-UE-I.
17é.- Resolució de les al·legacions formulades al projecte d'expropiació, per taxació
conjunta, per a l'obtenció dels terrenys necessaris per a dur a terme l'execució de
les obres del canal de drenatge del ferrocarril, complementàries del projecte per a la
canalització del Barranc de Fraga i, en conseqüència, aprovació definitiva del referit
projecte d'expropiació i de la relació d'afectats pel mateix.
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
18é.- Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 238-D/2014.
19é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per l'Associació d'Afectats, Familiars
i Amics de Fibromialgia de Castelló i per dos més, en relació amb les subvencions
atorgades per aquest Ajuntament al seu favor per a la realització d'activitats (12/14
SS i C).
20é.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions per aquest
Ajuntament a favor associacions, organitzacions no governamentals i entitats que
realitzen activitats i projectes en matèria de sanitat (15/14).
21é.- Resolució de l'autorització de l'arrendament dels llocs 1, 2 i 3 de la Secció de
Peixos i Mariscs del Mercat Central Municipal atorgada a favor de la senyora
Agustina Fernández Rodríguez (249).
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Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
22é.- Aprovació del projecte de conveni de col·laboració, a subscriure amb la Universitat
Jaume I, a través de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau, per al
finançament del “Màster Universitari i Doctorat Internacional en Estudis de Pau,
Conflictes i Desenvolupament”, curs acadèmic 2013/2014 (37/2014).
23é.- Aprovació del projecte de conveni de col·laboració, a subscriure amb l'Associació
Xiquets d'Ucraïna Castelló (ANIUKCAS), per al finançament del projecte “Acolliment
temporal de xiquets/as de la zona IV de Chernobil-Ucraïna estiu 2014”
(263/35/2014).
24é.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions per aquest
Ajuntament a favor d'associacions i entitats prestadores de serveis socials que
realitzen activitats i projectes en el municipi durant el present any (263/23/2014).
25é.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions per aquest
Ajuntament a favor d'associacions i entitats del municipi que realitzen projectes
d'igualtat d'oportunitats de dones i homes durant el present any (203/11/2014).
26é.- Incoació d'expedient de reintegrament a la Fundació de la Comunitat Valenciana
Sfintul Nicolae de Castelló de la quantitat que li va ser abonada anticipadament, en
concepte de part de la subvenció atorgada per a desenvolupament de projecte en
matèria d'atenció a immigrants, més els interessos de demora que corresponguen i
declaració de pèrdua del dret al cobrament de la resta de l’esmentada subvenció
(265/22/”014).
Altres assumptes
27é.- Proposta de la Vicealcaldesa sobre aprovació del projecte de Reglament del
Consell Municipal de Benestar Social i formulació al Ple de proposta per a la seua
aprovació inicial.
28é.- Dació de compte de relació de declaracions responsables d'obres per a la
realització de rases/arquetes en domini públic, presentades en aquest Ajuntament
durant el passat mes d'abril (nº 15).
*****************
29é.- Despatx extraordinari.
30é.- Precs i Preguntes.

