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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 14 DE MARÇ DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 7 de març de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament a “UTE Urbaser, S. A.-Marpol Levante, S.L.” de llicència ambiental per a
la instal·lació de l'activitat d'emmagatzematge de residus líquids oliosos procedents
de bucs en Moll de Costa número 6, Port de Castelló (1193/2012).
3r.- Atorgament a “Innovación Baño, S.L.” de llicència ambiental per a la instal·lació de
l'activitat de magatzem i venda de materials de construcció, en el Polígon Pi Gros,
carrer 10, nau 7 (515/2013).
4t.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per a l'activitat de
venda i exposició de productes ceràmics en el Polígon Ciutat del Transport, carrer
Grècia, nau 1-D, promoguda per ”Nova Ceràmica New Ker Costa de Azahar, S.L.U.”
(76/2013-34/2014).
5é.- Denegació al senyor José Roca Vallés de llicència d'obertura per a l'activitat de
garatge en plantes soterrani, situat en el carrer Maestro Bretón números 9, 11 i 13
(272/2007).
6é.- Denegació a “Fores-Colomer, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de bar,
sense audició musical, situat en el Paseig de Ribalta número 4, baix (97/2010).
7é.- Atorgament a la senyora Belén Felip Bernat i al senyor Bruno Mateu Pitarch de
llicència urbanística per a la demolició d'un immoble situat en l'Avinguda Alfonso XII
números 15 i 17 (9/2014).
8é.- Resolució de les al·legacions formulades pel senyor Rafael Ortiz Pachés i per la
senyora Cristina Mut Sánchez a expedient d'infracció urbanística i ordre de
restauració de l'ordenació urbanística vulnerada per la realització d'obres en el Camí
Donació 265-A, polígon 141, parcel·la 36, Sòl Urbanitzable 10-UE-PEM (61/13).
9é.- Resolució de les al·legacions formulades per Don Francisco Manuel Roig Ibáñez i
per Donya María Consuelo *Duch Boix a expedient d'infracció urbanística i ordre al
primer de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada per la realització d'obres
en el Camí Senillar 18-A, polígon 19, parcel·la 19, Sòl No Urbanitzable (44/13).
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Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
10é.- Abonament al senyor Joan Manuel Queral López d'indemnització per jubilació
anticipada.
11é.- Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 80-D/2014.
12é.- Aprovació de l'expedient de contractació del servei de repartiment de
correspondència i de realització material de notificacions d'aquest Ajuntament
(31/2013).
13é.- Adjudicació a “Zardoya Otis, S.A.” de contracte de servei de manteniment i
reparació d'aparells elevadors en edificis municipals (40/2013).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
14é.- Aprovació del projecte de conveni de col·laboració, a subscriure amb l'Associació
Cultural Terpsícore, la Diputació de Castelló, CulturArts Generalitat i la Fundació
Dávalos-Fletcher per al finançament de la XVIII Convocatòria Nacional de Dansa
Ciutat de Castelló (1/2014).
15é.- Arxiu de la sol·licitud presentada per l'Associació “Orquestra Lírica de Castelló” per
a la seua inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals (67/2013).
Altres assumptes
16é.- Dació de compte de canvis de titularitat resolts durant el passat mes de febrer.
17é.- Proposta del Tinent d'Alcalde-Delegat de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi ambient, Habitatge i Serveis Urbans sobre inadmissió de la
documentació presentada pel Aero Club de Castelló per a la legalització de
muntatge d'hangar prefabricat i desmuntable en l'aeròdrom del Pinar (12/2013).
*****************
18é.- Despatx extraordinari.
19é.- Precs i Preguntes.

EDUARDO GONZALO POZO BOUZAS

Fecha firma: 12/03/2014
SECRETARIO GRAL ADMON MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

