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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 12 DE SETEMBRE DE 2014.
*****************

Ordre del dia

Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 5 de setembre de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament al senyor Antonio Ramón Jarque López de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de clínica dental, amb servei de rajos X, situada en la Plaça
Àgora, Universitat, local 11 (710/2013).
3r.- Atorgament a “Bu Bu Sheng Vicky, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de
pastisseria-bar, sense audició musical, situada en l'Avinguda de València número
27, Travessera Almassora número 1 (604/2014).
4t.- Atorgament al senyor Alberto Timoner Gallén de llicència d'obertura per a l'activitat de
bar-restaurant, situat en l'Avinguda del Rei En Jaume número 52 (641/2014).
5é.- Atorgament al senyor Mohammad Asif de llicència d'obertura per a l'activitat de
restaurant, situat en el Passeig Bonavista número 45 (668/2014).
6é.- Presa en consideració de l'informe favorable emès per Enginyer Tècnic Municipal per
a l'activitat de comerç menor d'alimentació, amb xarcuteria i carnisseria, situada en
el carrer Ramón Lull número 35, baix, promoguda pel senyor Vicente Miguel Périz
Montolio i per la senyora Balma Delgado Guisado (267/2014).
7é.- Baixa de la llicència, concedida en forma provisional, a la senyora Miriam Marlene
Meneses Felipe, per a l'exercici de l'activitat de sala d'ordinadors, situada en el
carrer Jacinto Benavente número 18, baix (641/2011).
8é.- Modificació de la llicència urbanística atorgada al senyor Juan Antonio Vidal Bellés
per a la construcció d'un edifici en el carrer Vilarroig números 7 i 9, en el sentit de
redistribuir els habitatges (240/2008).
9é.- Atorgament a “Stradivarius Espanya, S.A.” de llicència urbanística per a la reparació
de les cornises i balconades de la façana del carrer d'Enmig número 21 (37/2014).
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10é.- Resolució de les al·legacions formulades al termini concedit d'audiència prèvia a la
demolició de les obres de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat en el carrer
Molí de l’Oli sense número, polígon 101, parcel·la 36 (Urbanització la Choquera), Sòl
Urbanitzable sense desenvolupar, realitzades sense llicència i, en conseqüència,
ordre a la senyora María Rodica Crisan de restabliment de la legalitat urbanística
alterada (demolició) (47/11).
11é.- Resolució de les al·legacions formulades al termini concedit d'audiència prèvia a la
demolició de les obres d'ampliació d'una caseta d’eines i de terrassa en el Camí
Mota Dreta, entrador de la Torre MD-168-A, polígon 27, parcel·la 243 (Partida la
Mota), Sòl Urbanitzable, realitzades sense llicència i, en conseqüència, ordre al
senyor Miguel Salvador García i al senyor Vicente García Gil de restauració de
l'ordenació urbanística vulnerada (demolició) (12/14).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
12é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per l'Associació Daño Cerebral
Sobrevenido-Ateneo Castellón i per una altra més, en relació amb les subvencions
atorgades per aquest Ajuntament al seu favor per a la realització de projectes
d'activitats (18/14 SS i C).
13é.- Declaració de sobrant de via pública de la parcel·la situada en el carrer Pañet de la
Breva i alienació de la mateixa a favor de “Solvia Development, S.L.U.” (33.13).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
14é.- Resolució de la convocatòria efectuada per a la concessió de subvencions a mitjans
de comunicació escrits diaris, de caràcter local, per a la realització de campanyes de
distribució gratuïta de material que promocione la ciutat (156/2014).
15é.- Resolució de la convocatòria efectuada per a la concessió de subvencions amb
destinació a associacions culturals, per a la realització d'activitats de
desenvolupament i foment de la cultura (157/2014).
16é.- Denegació a “Irela Lleuresport, S.L.” de la suspensió de l'execució de l'acord
d'adjudicació del servei Escola de Martí i de Vesprada i desestimació del recurs de
reposició interposat per la mateixa mercantil contra el citat acord (203/07/2017).
*****************
17é.- Despatx extraordinari.
18é.- Precs i Preguntes.
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