SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CONVOCADA
PER A LES NOU HORES DEL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 5 de desembre de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Autorització a “Gesnisa Castellón, S.L.”, ara “Hospital Rey Don Jaime, S.L.” de
l'abocament de líquids residuals a la xarxa de clavegueram municipal en l'exercici de
l'activitat d'hospital, situat en el carrer María Rosa Molas, canto carrer Doctor
Vicente Altava (1142/2012).
3r.- Atorgament a la senyora Silvia Cubertorer Fernández de llicència d'obertura per a
l'activitat de cafeteria, situada en el carrer Juan d'Àustria número 65, baix
(865/2014).
4t.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer Tècnic
Municipal per a l'obertura de l'activitat de venda, al detall, d'articles de bijuteria,
situada en el Centre Comercial Salera, local C-43, promoguda per “Bijou Brigitte
Modische Accesoires, S.L.” (871/2006).
5é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'obertura de l'activitat de clínica veterinària situada en
l'Avinguda dels Germans Bou número 34, baix, porta 1ª, promoguda per “Clínica
Mascotas Servicios Veterinarios, S.L.P.” (87/2014).
6é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de comerç menor integrat, situat en l'Avinguda de
Vila-real números 6 i 8, promoguda per “Zafilo 2012, S.L.” i declaració de caducitat i
arxivament de les actuacions realitzades en relació amb l'expedient de llicència
ambiental iniciat per la referida mercantil per a la instal·lació d'una altra activitat en el
mateix emplaçament (302/2014 i 1134/10).
7é.- Dació de compte de la transmissió efectuada en l'activitat de venda menor de joguets
i articles d'esport, situada en el carrer Sant Félix número 49, a favor del senyor
Jesús Luis Ferro Beltrán i presa en consideració de l'acta de comprovació favorable
emesa per Enginyer Tècnic Municipal per a l'obertura de la referida activitat
(1028/14).
8é.- Atorgament a “Administración Integral Castellón, S. L.” de llicència urbanística per a
la demolició d'edificis independents i mur perimetral, en el carrer Panderola números
2 i 4 (52/2014).
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Ajuntament de Castelló
de la Plana

9é.- Desestimació del recurs de reposició presentat pel senyor José Valero Renau contra
acord de la Junta de Govern Local que va desestimar les al·legacions formulades a
l'expedient d'infracció urbanística incoat per la realització d'obres de construcció d'un
porxo, realitzat amb pals metàl·lics, i coberta de xapa, en el Camí Travesera, TV191, polígon 20, parcel·la 101, Sòl Urbanitzable, Unitat d'Execució (07-UE-PEM), i li
va ordenar la restauració de la legalitat urbanística alterada (demolició) (80/13).
10é.- Desestimació del recurs de reposició presentat pel senyor Catalin Eugeniu Parschiv
contra l'acord de la Junta de Govern Local que va ordenar la demolició de les obres
realitzades consistents en una edificació de planta baixa i clos de blocs de formigó,
situada en el Camí Almalafa número AL-385, polígon 60, parcel·la 259 (Partida
Almalafa) (13/14).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda,
Modernització i Administració Municipal
11é.-Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 1130-D/2014.
12é.- Desestimació de la sol·licitud presentada pel senyor Jesús Sánchez Esteve, bomber
jubilat, d'abonament d'indemnització per jubilació anticipada voluntària.
13é.- Aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del
subministrament de materials asfàltics per al Servei Municipal de Brigades d'aquest
Ajuntament, per termini de dos anys (15.C.14).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la
Ciutadania i Seguretat Pública
14é.- Aprovació del projecte de conveni, a subscriure amb la Fundació Huguet de la
Comunitat Valenciana, per al finançament de les activitats culturals a desenvolupar
per la mateixa durant l'any 2014 (31/2014).
15é.- Arxiu de la sol·licitud presentada per la “Asociación de Personas Sordociegas de la
Comunidad Valenciana” per a la seua inscripció en el Registre Municipal
d'Associacions Veïnals (346/2014).
*****************
16é.- Despatx extraordinari.
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17é.- Precs i Preguntes.

