SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CONVOCADA
PER A LES DEU HORES DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 12 de desembre de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Aprovació de la modificació no substancial de la llicència atorgada al senyor Manuel
García Cotillas i al senyor Pedro J. Jovaní Ferrara per a la instal·lació de l'activitat
d'indústria de fleca-brioixeria, situada en el carrer Castillo de Miravet, nau 18,
Polígon Industrial Ronda Sud (577/2013).
3r.- Atorgament al senyor Adrián Catalin Ion de llicència d'obertura per a l'activitat de
cafeteria, situada en la Plaça Doctor Marañón número 2, baix (1034/2014).
4t.- Atorgament a la senyora Alicia Garrido Coronel i al senyor Antonio Rodríguez Caro
Nebot de llicència d'obertura per a l'activitat de bar, situat en el carrer Falcó número
12, baix (1133/2014).
5é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de bugaderia-tintoreria, situada en la Ronda
Magdalena número 25, baix, promoguda per la senyora Begoña López Gracia i
autorització a la mateixa interessada de l'abocament d'aigües residuals industrials a
la xarxa de clavegueram municipal en l'exercici de l'esmentada activitat (211/20141067/2014).
6é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de magatzem de distribució de congelats, situada
en l'Avinguda dels Germans Bou número 132, promoguda per “Pescados Castellón,
S.L.” (1103/2014).
7é.- Atorgament a “Ube Chemical Europe, S. A.” de llicència urbanística per a obra civil i
estructura segon flaix aigües a baix de la T-402-3 en unitat de ciclohexano, en el
Polígon Industrial El Serrallo sense número (66/2014).
8é.- Resolució de les al·legacions formulades pel senyor Vicente Vilarroig Pachés al
termini concedit d'audiència prèvia a la demolició de les obres, realitzades sense
llicència, de contrucció d'un magatzem amb paellero, pavimentació i clos perimetral,
en el Camí “Las Villas” LV-7-A, Sòl No Urbanitzable i No Urbanitzable Protegit i, en
conseqüència, ordre al mateix interessat de restauració de l'ordenació urbanística
vulnerada (demolició) (44/14).
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9é.- Resolució de les al·legacions formulades pel senyor Javier Serret Prats i per la
senyora Kristel Ramos Lalloz al termini concedit d'audiència prèvia a la demolició de
les obres, realitzades sense llicència, de diverses construccions, en la Urbanització
La Choquera, polígon 101, parcel·la 33 (Partida Benadresa), Sòl Urbanitzable amb
ordenació detallada, Unitat d'Execució 15-SU-R i, en conseqüència, ordre als
mateixos interessats de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada (demolició)
(35/14).
10é.- Inadmissió, per extemporani, del recurs de reposició interposat per la senyora
Celeste Villarroig Llago, contra acord de la Junta de Govern Local que li va ordenar
la restauració de l'ordenació urbanística vulnerada (cobriment buit) per l'obertura de
buit en paret lateral de l'immoble situat en el carrer Sant Vicent número 11-3º-6ª
planta, Sòl Urbà (41/14).
11é.- Compliment de la sentència dictada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu número
2 de Castelló, en el procediment abreujat instat pel senyor José Antonio, el senyor
Erminio i la senyora María Enriqueta Climent Ulldemolins, en relació amb la
desestimació presumpta de la seua sol·licitud de liquidació i pagament d'interessos
de demora en la determinació i pagament dels preu justos d'expropiació de les
finques de la seua propietat, números 3, 4, 8, 9 i 11, afectades per l'adquisició de
terrenys per a nou cementeri municipal i, en conseqüència, autorització i disposició
de la despesa corresponent i reconeixement de l'obligació als mateixos.
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
12é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per l'Associació Obra Social
d'Inserció del Marginat (OSIM) i per nou més, en relació amb subvencions atorgades
al seu favor per aquest Ajuntament per a la realització de projectes d'activitats
durant 2014 (SS i C 28-14).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
13é.- Abonament a la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats de la quantitat
corresponent a l'aportació d'aquest Ajuntament, com a patró de la mateixa, exercici
2014 (51/2014).

15é.- Concessió a la ONGD Comité Español de UNRWA de subvenció per a l'execució
del projecte “aliments de primera necessitat per als desplaçats per l'operació “Marge
protector a Gaza””, en el marc del conveni de col·laboració subscrit per a la creació
del Comitè Permanent d'Ajuda Humanitària i d'Emergència (178/2014).
Altres assumptes
16é.- Proposta de la Vicealcaldesa sobre aprovació del projecte de Reglament del
Consell Municipal d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes i, en conseqüència,
formulació al Ple de la corresponent proposta per a la seua aprovació inicial
(203/33/2014).
*****************
17é.- Despatx extraordinari.
18é.- Precs i Preguntes.
(Document electrònic signat al marge)
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14é.- Abonament a la Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital Provincial de
Castelló de la quantitat corresponent a l'aportació d'aquest Ajuntament, com a patró
de la mateixa, exercici 2014 (56/2014).

