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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 18 DE JULIOL DE 2014.
*****************

Ordre del dia

Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 11 de juliol de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament a la comunitat de propietaris “Residencial Balma Garajes” de llicència
ambiental per a la instal·lació de l'activitat de garatge-aparcament privat, amb un
total de quaranta places, situat al carrer Vall d’Uixó número 26 (957/2011).
3r.- Atorgament a “Matex Interdis, S.L.” i a “Distrimat, S.L.” de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de venda, a l'engròs, de taulells i revestiments ceràmics,
situada al Polígon Autopista Sud, naus 31 i 32 (369/2014).
4t.- Atorgament al senyor José Francisco Guillamón Molina de llicència d'obertura per a
l'activitat de bar-restaurant, situat a la Plaça de les Aules número 4, baix (506/2014).
5é.- Atorgament a “Fabregat Selecció, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de
cafeteria-pastisseria, situada al carrer Ribelles Comín número 67, baix 1 (603/2014).
6é.- Atorgament a “Villarroya Inversiones, S.L.” de llicència urbanística per a la demolició
de l'immoble situat al carrer Bartolomé Reus, cantó carrer Moyano (21/2012).
7é.- Modificació de la llicència urbanística atorgada a “Caspronave Dos, S.L.” per a la
construcció d'un edifici en l'Avinguda Verge del Lledó números 9 i 11, en el sentit de
modificar la distribució dels habitatges de la planta cinquena i, en conseqüència,
passen a ser 18 en lloc de 19 (35/2010).
8é.- Ordre a la senyora Celeste Villarroig Llago de restauració de l'ordenació urbanística
vulnerada per la realització d'obres, sense llicència i no legalitzables, consistents en
l'obertura de buit en paret lateral de l'immoble situat al carrer Sant Vicent número
11-6é-6ª (41/14).
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9é.- Resolució de les al·legacions formulades pel senyor Francesc Agut Betoret al termini
d'audiència prèvia a la demolició de les obres, realitzades sense llicència i no
legalitzables, consistents en l'obertura de buit en paret lateral de l'immoble situat al
carrer Sant Vicent número 11-3r-3ª i, en conseqüència, ordre al mateix interessat de
restauració de l'ordenació urbanística vulnerada (40/14).
10é.- Resolució de les al·legacions formulades pel senyor Rafael Gallent Mezquita al
termini d'audiència prèvia a la demolició de les obres, realitzades sense llicència i no
legalitzables, consistents en l'augment de volum d'edificació situada en el Camí Vell
del Serradal VS-87 (Partida La Mota), polígon 22, parcel·la 239, Sòl Urbà 32-AUPEM i, en conseqüència, ordre a l'esmentat interessat i a la senyora Mayte Rivera
Martínez de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada (demolició) (52/13).
11é.- Desestimació del recurs de reposició interposat pel senyor Víctor Manuel Delgado
Martínez contra acord de la Junta de Govern Local que va desestimar les
al·legacions formulades al termini d'audiència prèvia a la demolició de les obres
d'ampliació de camí situat en l’Entrador E-6 del Camí La Mota, polígon 26, parcel·la
18, Sòl Urbà, 21-AU-PEM, i va ordenar el restabliment del terreny al seu estat
anterior (65/13).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
12é.- Aprovació de l'expedient de contractació del subministrament de combustible per a
la calefacció de col·legis públics i dependències d'aquest Ajuntament (1.C.14).
13é.- Adjudicació a “Reparto Marco, S.L.” del contracte per a la prestació del servei de
repartiment de correspondència i de realització material de notificacions d'aquest
Ajuntament (31/2013).
14é.- Declaració de l'estat de ruïna de dos mòduls de nínxols de l’illa número 4 del
Quadre Vell del Cementeri Municipal de Sant Josep, ordre a l'empresa mixta “Nuevo
Cementerio de Castellón, S.A.” de realització d'actuacions protocol·làries procedents
i aprovació del projecte d'enderrocament i el seu annex presentat per aquélla
(16.13).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
15é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de la “Asociación de
Convivencia Parque Lidón” (249/2014).
16é.- Aprovació del projecte de conveni, a subscriure amb l'Acadèmia de les Arts i les
Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, per a la projecció, a Castelló, de la pel·lícula
d'animació “Justin i l'espasa del valor”, dins de la campanya “Cinema d'estiu 2014”.
17é.- Aprovació del projecte de conveni, a subscriure amb l'Associació “Colombia nos
une”, per al finançament de l'execució del projecte “Espacio Intercultural para
menores 2013-2014” (265/19/2014).
18é.- Aprovació del projecte de conveni, a subscriure amb la Fundació Punjab, per al
finançament de l'execució del projecte “Centro Sociocultural San Agustín”
(263/53/2014).
19é.- Aprovació del projecte de conveni, a subscriure amb la Universitat Jaume I, per a
l'organització de diferents activitats amb la càtedra per a la predicció i prevenció del
delicte i de l'incivisme.
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Altres assumptes
20é.- Proposta del Tinent d'Alcalde-Delegat de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi ambient, Habitatge i Serveis Urbans sobre modificació de la
llicència urbanística atorgada a “Estaciones de Servicio de Castellón, S.L.” per a la
reforma de safareig de vehicles i inclusió de venda de carburant, en l'Avinguda de
Lairón, cantó carrer Portugal, parcel·les 63 i 64, en el sentit de realització de canvis
en la configuració i sistema de marquesines i reubicació de dipòsit (86/2013).
21é.- Proposta del Tinent d'Alcalde-Delegat de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi ambient, Habitatge i Serveis Urbans sobre inclusió en el
document administratiu de formalització del projecte de reparcel·lació del Programa
d'Actuació Integrada per a la remodelació i ampliació de la Carretera de l'Alcora, de
la parcel·la situada en el número 136, propietat del senyor Salvador Torà Pons i de
la senyora Milagros Pallarés Barrera, autorització i disposició de la despesa i
reconeixement de l'obligació corresponent a la indemnització a satisfer als
esmentats propietaris i inscripció de les finques resultants en el Registre de la
Propietat.
22é.- Proposta del Tinent d'Alcalde-Delegat de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi ambient, Habitatge i Serveis Urbans sobre aprovació del projecte
de modificació de l'Ordenança Municipal reguladora de l'ocupació de la via pública
mitjançant taules i cadires i altres elements auxiliars i, en conseqüència, formulació
al Ple de la corresponent proposta per a la seua aprovació inicial.
*****************
23é.- Despatx extraordinari.
24é.- Precs i Preguntes.
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