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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 17 DE GENER DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 10 de gener de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Modificació de la llicència ambiental atorgada a “Unimat Prevenció Societat de
Prevenció, S.L.” per a la instal·lació de l'activitat d'oficines, consultes mèdiques i
aparcament privat situada en el Polígon Accés Sud, illa de cases A, naus 9, 10, 11,
12 i 13, en el sentit de reduir les places d'aparcament de vehicles automòbils i
atorgament a la mateixa interessada de llicència d'obertura per a la referida activitat
(359/2007).
3r.- Atorgament al senyor Eduardo López Cano de llicència d'obertura per a l'activitat de
laboratori de pròtesi dental, situat en la Ronda Mijares número 1, 1r, esquerra
(1043/2012).
4t.- Atorgament a “Tallers de l'Automòbil Germans Muñoz López, S.L.” de llicència
d'obertura per a l'activitat de taller de mecànica, electricitat, carrosseria i pintura,
situat en la Ronda Sud número 35, Polígon Industrial Ronda Sud (46/2012).
5é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat de gimnàs situat en el carrer La
Unió número 4, sol·licitada per la senyora Berta Pradells Irun mitjançant declaració
responsable (811/2012).
6é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat de despatx de pa i pastisseria,
amb degustació de cafè, situada en l'Avinguda Casalduch número 33, sol·licitada
per la senyora Encarnación Arenós Comins (477/2013).
7é.- Desestimació de les al·legacions formulades pel senyor Daniel Sora i la senyora Aida
Florance Rozalina Sora al termini concedit d'audiència prèvia a la demolició de les
obres de construcció d'un habitatge unifamiliar i clos realitzades sense llicència
urbanística en el Camí Donació DO-189-A, polígon 142, parcel·la 58, Sòl No
Urbanitzable Comú i, en conseqüència, ordre als interessats de restauració de
l'ordenació urbanística vulnerada (66/13).
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8é.- Inadmissió, per extemporani, de l'escrit d'al·legacions formulades per la senyora
Blanca Ruth Rendón Melo, el senyor Edison Huver Quintero Lenis i la senyora Leidy
Marcela Quintero Rendón al termini concedit d'audiència prèvia a la demolició de les
obres d'elevació de murs de façana i realització de nova coberta realitzades sense
llicència urbanística en el Camí Enriera EN-41-A, polígon 135, parcel·la 177, Sòl No
Urbanitzable (SNUC-1) i, en conseqüència, ordre als mateixos interessats de
restauració de l'ordenació urbanística vulnerada (53/13).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
9é.- Jubilació forçosa, per edat, del senyor Pedro Asensio Carretero, funcionari de
carrera, Operari de Serveis Múltiples de les Brigades Municipals.
10é.- Autorització del reingrés al servei actiu del senyor Eloy Moreno Olaria, funcionari de
carrera, Cap del Negociat de Desenvolupament d'Aplicacions.
11é.- Confiscació de la garantia definitiva dipositada pel senyor Isidro Pizarro Periáñez
per l'adjudicació de l'explotació del quiosc número 2 de premsa i gelats, situat en la
platja del Serradal, serveis de temporada 2013 (22/2013).
*****************
12é.- Despatx extraordinari.
13é.- Precs i Preguntes.
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