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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 NOVEMBRE DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 7 de novembre de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament al senyor Traian Badea de llicència ambiental per a la instal·lació de
l'activitat de taller de mecànica, xapa i pintura, situat en el carrer Jèrica número 82B, Polígon Industrial Los Cipreses i autorització al mateix interessat de l'abocament
d'aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram municipal en l'exercici de
l'esmentada activitat (659/2013-720/2013).
3r.- Atorgament al senyor Eduardo García Jorquera de llicència d'obertura per a l'activitat
de bar-restaurant, amb cuina sense audició musical, situat en l'Avinguda
d'Almassora número 38, cantó carrer Picaso (855/2014).
4t.- Atorgament a “Sportium Apostes Llevant, S.A.” de llicència d'obertura per a l'activitat
de saló d'apostes esportives, situat en la Plaça Cardona Vives número 7, baix, dreta
(932/2014).
5é.- Atorgament a “Comidas d'Or, S.L.U.” de llicència d'obertura per a l'activitat de
cafeteria, sense audició musical, situada en el carrer Major número 81, sota 2
(941/2014).
6é.- Atorgament a la senyora Clara Díaz Gómez de llicència d'obertura per a l'activitat de
bar-cafeteria, sense audició musical, situada en el carrer Sebastián Elcano número
17, baix (948/2014).
7é.- Atorgament a “Lembas La Plana, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de
cafeteria, amb venda de pa i cocció de masses congelades, situada en l'Avinguda
de València número 22, baix (953/2014).
8é.- Pressa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de comerç, al detall, de productes alimentosos i no
alimentosos (autoservei), situat en el carrer Germans Pinzón, cantonada Serrano
Lloberas, promoguda pel senyor Abderrazak El Ghannami (959/2014).
9é.- Atorgament a “Musgrave Espanya, S.A.” de llicència urbanística per a l'adequació de
local per a supermercat situat en la Plaza Teodoro Izquierdo número 4 A (71/2013).
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10é.- Atorgament a la senyora Llanos Peñaranda Serrano de llicència urbanística per a la
reforma i rehabilitació de l'habitatge unifamiliar, entre mitgeres, situat en el carrer
Isabel Ferrer número 30 (95/2013).
11é.- Atorgament a “Adamar 78, S.L.” de llicència urbanística per a la construcció d'un
edifici en el carrer Mealla números 75 i 77, cantó carrer Antonio Maura (6/2014).
12é.- Atorgament a “Iberdrola Distribució Elèctrica, S.A.U.” de llicència urbanística per a
línia subterrània trifàsica a 20 Kv, denominada L-Presó ST Benadresa i nou recolze
en la Partida Bovalar, Camí de l'Enramada, polígon 111, parcel·la 4 (4/2013).
13é.- Resolució de les al·legacions formulades pel senyor Jesús Manuel Ruiz Fernández
al termini d'audiència prèvia a la demolició de les obres realitzades sense llicència,
consistents en caseta de fusta i instal·lació de fanals en el jardí de l'immoble situat
en l'Avinguda del Golf, cantó carrer Neguri, Sòl Urbà Z-9 i, en conseqüència, ordre al
mateix interessat de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada (demolició i
desinstal·lació) (84/09).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
14é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per l’Orquestra Simfònica de
Castelló i per dos més, en relació amb les subvencions atorgades per aquest
Ajuntament al seu favor per a la realització de projectes d'activitats, reconeixement
de les obligacions pendents i abonament de les mateixes (SS i C 24/14).
15é.- Jubilació anticipada voluntària del senyor Antonio Mateu Gual, funcionari de carrera,
operari de serveis múltiples.
16é.- Acceptació del senyor Vicente, de la senyora María Teresa, del senyor Federico i
del senyor Marcelo Fabra Escrig, constituïts en “Fabra Escrig, C.B.”, com a nous
arrendadors del local situat en el carrer Alzira número 28 (9959/2014).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
17é.- Aprovació del projecte de conveni de col·laboració, a subscriure amb l'Associació
Casino Antic, per al finançament del projecte d'activitats del Cicle Bicentenari
(38/2014).
*****************
18é.- Despatx extraordinari.
19é.- Precs i Preguntes.

EDUARDO GONZALO POZO BOUZAS

Página 2 de 2

Fecha firma: 12/11/2014
SECRETARIO GRAL ADMON MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

