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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 13 DE JUNY DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 6 de juny de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament a “Banc de Sabadell, S. A.” de llicència ambiental per a la instal·lació de
l'activitat d'oficina bancària, situada en el carrer del Riu Senia número 2 (931/131164/2013).
3r.- Atorgament a “Banc de Sabadell, S. A.” de llicència ambiental per a la instal·lació de
l'activitat d'oficina bancària, situada en l'Avinguda de Borriana número 6
(1270/2013).
4t.- Atorgament a “Krakatoa Records, S.L.” de llicència ambiental per a la instal·lació de
l'activitat de producció de peces viníliques, situada en el carrer d'Itàlia número 202-B
(1305/2013).
5é.- Atorgament a la senyora Oana Bianca Niedelcu de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de clínica dental, situada en la Ronda Mijares número 71,
baix (1297/2013).
6é.- Atorgament a la senyora Berta Pradells Irún de llicència d'obertura per a l'activitat de
gimnàs, situada en el carrer La Unió número 4 (811/2012).
7é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat, objecte de declaració
responsable, presentada pel senyor Félix Gimeno García i per la senyora Ana
García Vaquero per a l'obertura de bar, sense música (ampliació), situat en la Ronda
Magdalena número 62, baix (163/2011).
8é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat, objecte de declaració
responsable, presentada pel senyor Kulwant Singh Saini per a l'obertura de
restaurant, situat en el carrer Félix Breva número 122, baix (17/2014).
9é.- Atorgament al senyora Juan José Pina Bordonaba de llicència urbanística per a la
construcció d'un habitatge unifamiliar en filera (1ª fase), situada en el carrer Pintor
Francisco Vidal Serrulla número 8 (12/2014).
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10é.- Atorgament a la senyora Beatriz Becerra Belada i al senyor Andrés Colom Betoret
de llicència urbanística per a l'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat, situada en la
Quadra Villalón número 10 i en el carrer de l'Alzina (14/2014).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
11é.- Jubilació, per Incapacitat Permanent Absoluta, del senyor Vicente Camacho Martí,
funcionari de carrera, Celador de Grup Escolar.
12é.- Reconeixement d'obligacions contingudes en la relació 259-D/2014.
13é.- Adjudicació a “Dos Rodes Rent, S.L.” del contracte d'arrendament, sense opció de
compra, de sis motocicletes equipades per a la Policia Local (4.C.14).
14é.- Declaració d'efecte no utilitzable dels vehicles municipals adscrits al Servei de les
Brigades Municipals i al Negociat d'Agricultura, alienació dels mateixos a
“Desguaces Hermanos Villalón, S. A.”, com a residus sòlids urbans i baixa en
l'Inventari del Patrimoni Municipal (10.14).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
15é.- Aprovació del projecte de conveni, a subscriure amb l'Ajuntament de Benicàssim,
per al finançament de la XLVIII Edició del “Certamen Internacional de Guitarra
Francisco Tárrega Benicàssim” (55/2014).
16é.- Aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del
subministrament de vals de compra, destinats a l'adquisició, per les persones
beneficiàries d'ajudes d'emergència social concedides per aquest Ajuntament, de
productes per a cobrir necessitats bàsiques d'alimentació i higiene (263/06/2014).
17é.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, per part d'aquest
Ajuntament, destinades al foment de projectes i activitats que realitzen les
associacions i entitats, sense ànim de lucre, amb centres o serveis autoritzats pel
Govern Valencià en aquest municipi, en matèria de reinserció de persones amb
problemes de drogodependències i altres trastorns addictius, durant l'any 2014
(262/8/4/2014).
Altres assumptes
18é.- Proposta de l'Alcaldia sobre informe favorable a la desestimació de la reclamació
d'indemnització presentada pel senyor Miguel Caballero Rodríguez pels danys patits
en la seua persona en caure en el Pavelló Poliesportiu del Parc Esportiu Sindical en
el desenvolupament d'un partit de futbol sala.
19é.- Dació de compte de relació, amb divuit canvis de titularitat d'activitats i
comunicacions de canvis de titularitat d'activitats, resolts durant el passat mes de
maig (nº 4).
*****************
20é.- Despatx extraordinari.
21é.- Precs i Preguntes.
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