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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 11 DE JULIOL DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 4 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 “Levantino Aragonesa de Trànsitos, S.A.” de llicència ambiental per a
la instal·lació de l'activitat d'emmagatzematge i mescla d'abonaments a granel, no
nitrogenats, situada en l'Avinguda Ferrandis Salvador, zona nord, port graner, 3
(689/2013).
3r.- Atorgament a “Naguipan, S.A.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de cafeteria,
amb comerç menor de pa, congrets i pastissos, situada en el carrer Alcalde Tárrega
número 39 (790/2004).
4t.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per l'Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de venda, al detall, de bicicletes i accessoris,
situada en el Polígon Pí Gros número 1, 2ª fase (Carretera d'Almassora),
promoguda per “Flor Bike Store, S.L.” (606/2014).
5é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per l'Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat d'oficines, magatzem i venda de material d'oficines,
en el carrer Ceramista Guallart Carpi número 2, cantó carrer María Teresa González
Justo, promoguda per “Sistemas de Oficina de Levante, S.L.U.” (289/2014).
6é.- Modificació de l'acord que va atorgar llicència ambiental a “Promoclas, S.L.U.” i a
“Promojúcar, S.A.” per a la instal·lació de l'activitat de garatge-aparcament
d'automòbils situat en el carrer Calderón de la Barca, escaira carrer María Rosa
Molas, en el sentit d'adequar l'emplaçament de l'activitat al nom del vial on té
entrada el garatge que actualment és el carrer Doctor Juan Bautista Palomo Martí
número 5, dació de compte de la transmissió de la referida activitat a favor de la
comunitat de propietaris de garatges “Residencial Nova Lledó” i atorgament a la
referida comunitat de llicència d'obertura per a l'esmentada activitat (1007/2011).
7é.- Baixa de la llicència concedida a la senyora María de Lamo Blázquez per a l'exercici
de l'activitat de bar, situat en el carrer Lepanto número 15 (853/86).
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8é.- Resolució de les al·legacions formulades pel senyor Francisco Archilés Ribes al
termini d'audiència prèvia concedit a la restauració de l'ordenació urbanística per les
obres realitzades, sense llicència, consistents en l'obertura de dues finestres en la
paret mitgera de l'immoble situat en el carrer Prim número 12-3º-D i ordre al mateix
interessat de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada (90/13).
9é.- Resolució de les al·legacions formulades pel senyor Rafael Herrera Castell al termini
d'audiència prèvia concedit a la demolició de les obres realitzades, sense llicència,
consistents en diverses construccions en el Camí del Serradal ES-72-A, polígon 21,
parcel·la 148 (Partida Senillar), Sòl Urbanitzable 06-SU-R, 08-SU-R i vial i ordre a
l'esmentat interessat i a “Marbopa 2000, S.L.” de restauració de l'ordenació
urbanística vulnerada (demolició) (93/13).
10é.- Inadmissió de les al·legacions formulades pel senyor Manuel Vicente Andreu
Segarra al termini d'audiència prèvia concedit a la demolició de les obres realitzades
sense llicència, consistents en la construcció d'un habitatge de fusta, situat en la
Carrerassa del Bovar, BV-59-A, polígon 15, parcel·la 66, Sòl Urbanitzable, Unitat
d'Execució 01-UE-PEM i ordre al mateix interessat de restauració de l'ordenació
urbanística vulnerada (demolició) (87/13).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
11é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per l'Associació de Voluntaris
d'Acolliment Familiar i per la Federació Espanyola d'Associacions d'Immigració, en
relació amb les subvencions atorgades per aquest Ajuntament al seu favor, per a la
realització de projectes d'activitats (SS i C 14/14).
12é.- Aprovació del compte justificatiu presentat per l'Associació Asperger Castelló en
relació amb la subvenció atorgada per aquest Ajuntament al seu favor per a la
realització d'un programa d'activitats (sanitat 11/13).
13é.- Aprovació del projecte de conveni, a subscriure amb “C.C.A. Centre Ciutat Castelló,
S.A.” per a la potenciació d'accions de dinamització i promoció del comerç local i
potenciació de l'associacionisme comercial durant l'exercici 2014 (23/14).
14é.- Aprovació de l'expedient de contractació del subministrament d'àrids per al Servei
Municipal de Brigades (16.C.13).
15é.- Aprovació de l'expedient de contractació del subministrament de materials asfàltics
per al Servei Municipal de Brigades (17.C.13).
16é.- Aprovació de l'expedient de contractació de l'arrendament, sense opció de compra,
de vuit motocicletes amb destinació a la Policia Local (9.C.14).
17é.- Continuació amb “Iberdrola Clients, S.A.U.” del contracte de subministrament
d'energia elèctrica, tarifa 3.0 A, adjudicat a “Iberdrola Generació, S.A.U.” (6.C.14).
18é.- Adjudicació al senyor Óscar Bastán Yuste de la concessió administrativa de la
caseta 44 de la Secció de Carns i Verdures del Mercat Central Municipal (249).
19é.- Resolució de la concessió administrativa de la cafeteria del Mercat Municipal de
Sant Pere del Grau, atorgada a la senyora Eva Cumba Martí (374).
20é.- Resolució, de mutu acord, del contracte adjudicat a “Maquinaria y Vehíiculos y
Recambio, S.L.” per a la prestació del servei de préstec de bicicletes d'ús públic en
aquest terme municipal (24/2014).
21é.- Resolució, de mutu acord, del contracte de concessió demanial, adjudicat a “Lubasa
Aparcamientos, S.L.U.”, per a la redacció del projecte d'execució i construcció d'un
aparcament d'automòbils per a residents en el subsòl de la Plaça de les
Comunicacions (27).
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Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
22é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'Associació Arts Espai
Clàssic (231/2014).
23é.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions per aquest
Ajuntament a associacions de gent gran per al finançament de la realització de les
seues activitats (24-14 GM).
24é.- Aprovació de l'Acord d'Adhesió a la Xarxa de Ciutats Interculturals, a subscriure
amb el Consell d'Europa (265/9/2014).
*****************
25é.- Despatx extraordinari.
26é.- Precs i Preguntes.
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