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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 16 DE MAIG DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 9 de maig de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament al senyor Arturo Esteve González de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de consulta de medicina general i nutrició, situada en el
carrer María Rosa Molas número 40-D-1 (910/2013).
3r.- Atorgament a “Vinela-Resto, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de restaurant,
sense música, situada en el Centre Comercial Salera, local A, 18-B (32/2014).
4t.- Atorgament a “Marebar, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de bar-cafeteria,
situada en l'Avinguda de l'Alcora número 7 (293/2014).
5é.- Modificació de la llicència municipal atorgada a “Fremap-Mutua de Accidentes” per a
la instal·lació de l'activitat de clínica assistencial, situada en el carrer María Teresa
González Justo números 2, 4 i 6 i atorgament de llicència d'obertura per a la referida
activitat (524/1994).
6é.- Modificació de la llicència ambiental atorgada a “Procasbier Promotora, S.L.” per a la
instal·lació de l'activitat de garatge-aparcament, situada en el carrer Pintor López,
cantó carrer Maestro Giner i atorgament de llicència d'obertura per a la referida
activitat (403/2007).
7é.- Dació de compte de la transmissió efectuada en l'activitat de perruquería, situada en
l'Avinguda Pérez Galdós número 4, esquerra, a favor de la senyora María Isabel
Martínez Reina i atorgament de llicència d'obertura per a la referida activitat
(1151/2013).
8é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa pel senyor
Enginyer Tècnic Municipal per a l'activitat de saló d'estètica i perruquería, situada en
el Bulevard Vicente Blasco Ibáñez número 6, baix, promoguda per la senyora
Almudena Gallego Fernández (988/2013).
9é.- Rectificació de l'error material de l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de
setembre de 2008, en el sentit que l'activitat per a la qual es va autoritzar el canvi de
titularitat ha de ser la de bar-restaurant, sense audició musical i, en conseqüència
dació de compte del canvi de titularitat efectuat en aquesta activitat situada en el
carrer Rio Navia número 16, baix, esquerra, a favor de “El Reto Cuinar, S.L.”
(1172/2013).
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10é.- Baixa de la llicència concedida a la senyora Verónica Vilanova Poblador per a la
instal·lació de l'activitat d'obrador de pastisseria amb expositor, situada en
l'Avinguda de Barcelona número 15, baix (133/13).
11é.- Desestimació del recurs de reposició interposat pel senyor Manuel Roig Ibáñez i la
senyora María Consuelo Duch Boix contra acord de la Junta de Govern Local de 14
de març de 2014, que va ordenar el restabliment de la legalitat urbanística
(demolició) vulnerada per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat en el Camí
Senillar número SN-18-A, polígon cadastral 19, parcel·la 19, Sòl No Urbanitzable
(44/13).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
12é.- Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 181-D/2014.
13é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per “Comercial IBA Castellón, S.L.” i
per dotze més en relació amb les subvencions concedides per aquest Ajuntament al
seu favor per a la realització de projectes d'activitats.
14é.- Incoació de procediment de resolució de la concessió administrativa de la cafeteria
del Mercat Municipal de Sant Pere del Grau atorgada a favor de la senyora Eva
Cumba Martí (374).
15é.- Adjudicació a “Plácido Gómez, S.L.” del contracte de subministrament de material
fungible d'oficina per a aquest Ajuntament (3.C.14).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
16é.- Aprovació del projecte de conveni de col·laboració, a subscriure amb la Fundació
Aspropace de la Comunitat Valenciana, per al finançament de l'execució del projecte
“Activitats d'oci en un centre residencial” (260/7/2014).
17é.- Aprovació del projecte de conveni, a subscriure amb la Asociación de Padres de
Niños Autistas de Castellón (APNAC), per al finançament parcial del projecte “Respir
familiar, oci i temps lliure” (260/8/2014).
18é.- Aprovació del projecte de conveni, a subscriure amb la Compañia de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl, per a subvencionar el projecte “Allotjament
alternatiu pont” (260/09/2014).
19é.- Aprovació del projecte de conveni, a subscriure amb Cáritas Interparroquial, per a
subvencionar el programa “Aules de Formació Familiar” (263/13/2014).
20º.- Aprovació del projecte de conveni, a subscriure amb la Fundación Secretariado
Gitano, per a subvencionar el projecte “Centre d’esplai Racó Màgic” (263/34/2014).
21é.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions
juvenils durant l'any 2014 (1/2014).
Altres assumptes
22é.- Proposta de la Vicealcaldessa sobre aprovació del projecte d'Ordenança
Reguladora de la platja de Castelló de la Plana i, en conseqüència, formulació al Ple
de proposta d'acord per a la seua aprovació inicial.
*****************
23é.- Despatx extraordinari.
24é.- Precs i Preguntes.
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