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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 7 DE MARÇ DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 28 de febrer de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Aprovació de la memòria tècnica i habilitació de la posada en funcionament de la
planta baixa de l'edifici municipal “Quatre Cantons”, situat en els carrers d'Enmig i
Colón, com a Centre Social de Base (175/2014).
3r.- Atorgament a “Prades Miralles Asociados, S.L.” de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de corredoria d'assegurances, situada en el Passatge
Bulevard Vicente Blasco Ibáñez número 2, baix 1 (807/2013).
4t.- Atorgament a “Asterbel, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de clínica mèdica,
situada en la Ronda Mijares número 22, entresòl (774/2011).
5é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat de venda menor d'animals i
accessoris per a la seua cura, situada en l'Avinguda de l'Alcora número 145, baix 1,
objecte de declaració responsable presentada per “Mundonatura Susana
Castellano, S.L.” (460/2013).
6é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat de gabinet d'estètica, situada en
el carrer de l'Estatut número 15, baix, objecte de declaració responsable presentada
per la senyora María Lidón Doñate Bisbal (460/2013).
7é.- Pròrroga a la llicència atorgada al senyor Pedro Raimundo de Fez Luján per a la
construcció d'un habitatge unifamiliar en el carrer Alcoi número 5 (64/2012).
8é.- Informe favorable a la declaració d'interès comunitari promoguda per “Cantera La
Torreta, S.A.U.” per a l'activitat de fabricació d'additius per a materials de
construcció en la Partida la Magdalena (1/2013).
9é.- Desestimació del recurs de reposició interposat per la senyora Gabriela Petrescu
contra acord que va inadmetre al·legacions formulades a expedient d'infracció
urbanística (2/13).
10é.- Ordre a la senyora Vicenta Valero Renau de restauració de l'ordenació urbanística
vulnerada per la realització d'obres en el Camí Almalafa, polígon 60, parcel·la 215,
Sòl No Urbanitzable Comú (63/13).
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Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
11é.- Aprovació del Manual de Permisos i Llicències 2014 del personal al servei d'aquest
Ajuntament.
12é.- Creació del Registre d'Òrgans de Representació del personal al servei d'aquest
Ajuntament i els seus organismes autònoms i aprovació de les normes
d'organització i funcionament del mateix.
13é.- Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 61-D/2014.
14é.- 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
(5/14).
15é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per l'Associació de Veïns Doctor
Marañón i una altra més (PC 3/2013).
16é.- Declaració de la pèrdua del dret al cobrament de subvencions de l'Associació de
Veïns Meridià i d'una altra més (PC 3/2013).
17é.- Autorització al senyor Manuel Martí Tena de la transmissió dels llocs 16 a 22 del
Mercat Central a favor de la senyora Yolanda Pérez Zaragoza (249).
18é.- Aprovació de l'expedient de contractació del subministrament de material fungible
d'oficina per a aquest Ajuntament (3.C.14).
19é.- Inadmissió a tràmit del recurs extraordinari de revisió interposat per “Juan José
Sánchez López, S.A.” en relació amb expedient d'imposició de penalitats per
l'adjudicació de contracte d'obres (5 i 8/2010).
20é.- Estimació del recurs de reposició presentat per “JGR Castelló, S.A.” en relació amb
expedient incoat d'imposició de penalitats per adjudicació de contracte d'obres
(11/2010).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
21é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'Associació “Chakra
Cor: Chaacor” (94/2014).
22é.- Incoació d'expedient de pèrdua del dret al cobrament de subvenció atorgada a
l'Associació Cultural Penya 1001 (66/2013).
Altres assumptes
23é.- Dació de compte de relació amb vint-i-dos canvis de titularitat d'activitats efectuats
durant el passat mes de gener.
*****************
24é.- Despatx extraordinari.
25é.- Precs i Preguntes.
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