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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 9 DE MAIG DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 2 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 “Societat Prevenció Asepeyo, S.L.” de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de servei de prevenció amb oficines, situada en el carrer
Enginyer Ballester número 21, baix (655/2013).
3r.- Aprovació de la modificació no substancial en l'activitat de comerç major de material
de construcció taulells, situada en el Polígon Ciutat del Transport P-46, i atorgament
a “Ape Ceràmica, S.L.” de llicència d'obertura per a la referida activitat (104/1997).
4t.- Atorgament a “Panificadora Sonipan, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de
venda menor de pa, pastisseria, brioixeria i rebosteria, amb degustació de cafè,
situada en el Parc de l'Oest número 38 (125/1998).
5é.- Atorgament a “Acesalpan, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de despatx de
pa i cafeteria, situada en la Ronda Magdalena número 30 (1051/13 i 140/2014).
6é.- Atorgament al senyor Octavio Vicent Ramos de llicència d'obertura per a l'activitat de
bar-restaurant situat en el carrer Calderón de la Barca número 13, locals 2 i 3
(796/2013).
7é.- Atorgament al senyor José Villanueva Díaz de llicència urbanística per a la
legalització d'ampliació i reforma de nau situada en l'Avinguda de Benicàssim
número 32 i autorització de la modificació no substancial de l'activitat de magatzem i
venda de mobiliari en aquell emplaçament.(47/2012).
8é.- Resolució de les al·legacions formulades pel senyor José Valero Renau al termini
d'audiència prèvia a la demolició de les obres de construcció d'un porxo en el Camí
Travessera TV-191, polígon 20, parcel·la 101, Sòl Urbanitzable, Unitat d'Execució
07-UE-PEM i, en conseqüència ordre al mateix interessat de restauració de
l'ordenació urbanística vulnerada (demolició) (80/13).
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Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
9é.- Jubilació forçosa, per edat, del senyor Manuel Pérez García, funcionari de carrera,
zelador de camps d'esport pertanyent al Patronat Municipal d'Esports.
10é.- Jubilació per incapacitat permanent absoluta del senyor Juan José Estupiñá
Cardona, funcionari de carrera, Oficial del Cos de la Policia Local.
11é.- Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 165-D/2014.
12é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per l'Associació d'Afectats/es de
Fibromialgia de Castelló i per tres més, en relació amb subvencions concedides per
aquest Ajuntament al seu favor (9/14 SS.SS).
13é.- Adjudicació a la senyora María Jesús Montero Benages de la concessió
administrativa de la caseta 31 de la Secció de Carns i Verdures del Mercat Central
Municipal, amb destinació a la venda de productes de xarcuteria (249).
14é.- Adjudicació a “Transports Alegre Monferrer, S.L.” del contracte d'arrendament, amb
opció de compra, d'una pala carregadora per a les Brigades Municipals, per període
de sis anys (2.C.13).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
15é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'Associació de
Formadors i Terapeutes per a la Convivència i el Creixement Personal “Antupainco”
(138/2014).
*****************
16é.- Despatx extraordinari.
17é.- Precs i Preguntes.
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