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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 20 DE JUNY DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 13 de juny de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament al senyor Juan Ramón Navarro Cerisuelo de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de magatzem de taronges, sense cambres frigorífiques,
situada en la Partida Bovalar nau 16 (934/2013).
3r.- Atorgament a la senyora María de la Cruz Montes González de llicència d'obertura
per a l'activitat de despatx de pa i brioixeria, amb degustació de cafè, situada en la
Plaça Donoso Cortés número 1, baix (1118/2012-216/14).
4t.- Atorgament a Servef-Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de llicència
d'obertura per a l'activitat de centre Servef d'Ocupació, INEM, Serveis Territorials
d'Inserció i garatge, situada en el carrer Historiador Viciana número 8 (646/2006).
5é.- Atorgament a la senyora María Isabel Gil Guillamón de llicència d'obertura per a
l'activitat de bar, situada en el Grup Venta Guillamón, Carretera de Ribesalbes YR53 (250/2014).
6é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per l'Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de carnisseria i venda de comestibles, situada en el
carrer Joaquín Costa número 20, baix, promoguda per la senyora Khadija
Benchekroun (469/2012).
7é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per l'Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de corredoria d'assegurances, situada en el
Passatge Bulevard Vicente Blasco Ibáñez número 2, baix 1, promoguda per “Prades
Miralles Asociados, S.L.” (807/2013).
8é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa pel senyor
Enginyer Tècnic Municipal per a l'activitat de centre de tatuatges i pírcing, situada en
el carrer d’Amadeo I número 38, baix, promoguda pel senyor Martín Moltó Oliver
(176/2014).
9é.- Presa en consideració de l'informe favorable emès pel senyor Enginyer Tècnic
Municipal per a l'activitat d'emmagatzematge de residus líquids oliosos procedents
de bucs, situada en el Moll de Costa 6, Port de Castelló, promoguda per “U.T.E.
Urbaser, S. A. – Marpol Levante, S.L.” (1193/2012).
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10é.- Atorgament a “Tres Hermanos en la Playa, S.L.” de llicència urbanística per a la
instal·lació d'un bar, a l'aire lliure, en el carrer Zumaya número 14 (22/2014).
11é.- Ordre als senyors Pedro i David Nicolau Aledo de restauració de l'ordenació
urbanística vulnerada (demolició) per la realització d'obres, sense llicència,
d'instal·lació d'una caseta de fusta sobre solera de formigó, en Carrerasa de Bovar,
BV-2-A, polígon 15, parcel·la 123 (Partida Molinera), Sòl No Urbanitzable (81/13).
12é.- Resolució de les al·legacions formulades per propietaris afectats per les
modificacions incorporades al projecte de reparcel·lació dels terrenys inclosos en la
Unitat d'Execució 32-UE-R, presentat per “Promoció i Desenvolupament Castelló,
S.L.” i, en conseqüència, aprovació definitiva d'aquest projecte, així com de les
quotes d'urbanització provisionals que formen part del mateix (12/01).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
13é.- Reconeixement d'obligacions (relació 270-D/2014).
14é.- Aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei
de desenvolupament del programa d'activitat física per a persones joves i adultes
del Patronat Municipal d'Esports (4/2014).
15é.- Personació, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu número u de Castelló, en
el recurs interposat per “Dornier, S.A.” contra l'acord de la Junta de Govern Local
que va adjudicar a “Juan José Sánchez López, S.A.” la concessió administrativa
d'ocupació temporal de les vies públiques d'aquest terme municipal per a
l'estacionament de vehicles baix control horari (21/2012).
16é.- Incoació d'expedient per a la reversió, a favor d'aquest Ajuntament, de la parcel·la
cedida a la Generalitat Valenciana amb destinació a l'ampliació del Centre
d'Educació Secundària Matilde Salvador (01/09/97).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
17é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'Associació “RETT
Castellón” (223/2014).
18é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'Associació Orquestra
Lírica de Castelló (205/2014).
19é.- Declaració de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a
l'associació cultural Penya 1001 en el marc de la convocatòria de subvencions per al
desenvolupament i foment de la cultura, període 2012-2013 (66/2013).
20é.- Aprovació del projecte de conveni de col·laboració, a subscriure amb la Societat
Filharmònica de Castelló, per al finançament de la programació de concerts 2014
(41/2014).
21é.- Aprovació de la convocatòria per aquest Ajuntament de subvencions, en matèria de
participació ciutadana, amb destinació a associacions de veïns i entitats ciutadanes
integrades en el Consell Municipal de Participació Ciutadana (PC 3/2014).
*****************
22é.- Despatx extraordinari.
23é.- Precs i Preguntes.
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