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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 10 DE GENER DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 27 de desembre de 2013.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament al senyor José Ignacio Burgos Cubells de llicència d'obertura per a
l'activitat d'autoservei de bugaderia, situada en el carrer Artana número 6, baix
(749/2011).
3r.- Atorgament a la “Universitat Jaume I” de llicència d'obertura per a l'activitat de centre
d'intercanvi de coneixement i innovació Espaitec 2, situada en l'Avinguda Vicente
Sos Baynat sense número (424/2012).
4t.- Atorgament al senyor Francisco Javier Navarro Bau i al senyor Vicente Arenas de
Lamo de llicència d'obertura per a l'activitat de bar, situada en el carrer Vázquez
Mella número 34, baix, cantó carrer Lepanto (1160/2013).
5é.- Aprovació de la modificació no substancial de la llicència atorgada a “Progrebok,
S.L.” per a la instal·lació de l'activitat de venda menor de comestibles, situada en el
carrer Bisbe Beltrán número 1, consistent a afegir la de venda de pa (321/06).
6é.- Atorgament a “Consulmar, S.L.U.” de llicència urbanística per a la construcció d'una
nau industrial per a emmagatzematge, situada en el Moll Transversal del Port de
Castelló (78/2013).
7é.- Atorgament al senyor Sergio Navarro Baquero i a la senyora Lidia Segarra Morente
de llicència urbanística per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina,
situada en el carrer Luis Sales Boli, cantó Passatge Humanista Enginyer Carlos
González Espresati (85/2013).
8é.- Dació de compte de la sentència dictada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu
número dos de Castelló, desestimatòria de la demanda interposada per la senyora
Mercedes Arenós Romero contra acord que va desestimar recurs de reposició
formulat contra l'ordre de demolició de les obres realitzades sense llicència en el
Camí Vell del Serradal número 27, Sòl Urbanitzable 09-SU-PEM, sense
desenvolupar (23/10).
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Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
9é.- Personació davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu número 1 de Castelló en el
recurs interposat pel senyor Don Jorge G. García Neila contra denegació de recurs
d'alçada, per silenci administratiu, en relació amb la supressió de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012 (procediment abreujat 495/2013).
10é.- Personació davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu número 1 de Castelló en el
recurs interposat pel senyor Manuel Vidal Branchadell contra desestimació, per
silenci administratiu, de sol·licitud d'abonament de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012 o, subsidiàriament, la part proporcional corresponent als serveis
prestats i els seus interessos (procediment abreujat 600/2013).
11é.- Jubilació voluntària anticipada del senyor Primitiu Mondéjar Rescalvo, funcionari de
carrera, bomber.
Altres assumptes
12é.- Dació de compte de la relació composta per un total de trenta-vuit declaracions
responsables d'obres per a la realització de rases/arquetes, presentades durant el
passat mes de novembre en aquest Ajuntament, en virtut de la Llei 2/2012, de 14 de
juny, de la Generalitat, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als
emprenedors, microempreses i xicotetes i mitges empreses (PIME) de la Comunitat
Valenciana.
13é.- Dació de compte de la relació amb un total de vuitanta-nou declaracions
responsables d'obra i d'obra amb activitat i de la relació amb un total de trentaquatre comunicacions ambientals, presentades durant el passat mes de novembre
en aquest Ajuntament, en virtut de la Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de
mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors,
microempreses i xicotetes i mitges empreses (PIME) de la Comunitat Valenciana.
*****************
14é.- Despatx extraordinari.
15é.- Precs i Preguntes.
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