Identificador: /PnrSVVH3o6z0TOUNlHRkUp+Y7Q=

Ajuntament de Castelló
de la Plana

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CONVOCADA
PER A LES NOU HORES DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 14 de març de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament al senyor Vicente Patiño Hernández de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat d'ampliació/perfeccionament de bar, sense audició musical,
situada en la Plaça Escultor Adsuara número 4, baix (1104/2007).
3r.- Atorgament al senyor Luciano Torres Ventura de llicència d'obertura per a l'activitat
de bar-restaurant situat en el carrer Major número 83, baix 3 (53/2014).
4t.- Atorgament al senyor Georgel Cherbel de llicència d'obertura per a l'activitat de barrestaurant situat en la Plaça Vilanova d'Alcolea número 7, baix (205/2014).
5é.- Atorgament a “Inatra d'Inversions Immobiliàries, S.L.” de llicència d'obertura per a
l'activitat de garatge situat en l'Avinguda Tombatossals número 30 (669/2012).
6é.- Atorgament a la subcomunitat de propietaris garatge UE20-R1 de llicència d'obertura
per a l'activitat de garatge-aparcament situat en l'Avinguda d'Almassora número 48 i
en l'Avinguda de València (69/2013).
7é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat de saló d'estètica i perruqueria
situada en el Bulevard Vicente Blasco Ibáñez número 6, baix, objecte de declaració
responsable presentada per la senyora Almudena Gallego Fernández (1032/2012988/2013).
8é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat de carnisseria situada en el
carrer Guitarrista Fortea número 6, objecte de declaració responsable presentada
pel senyor Petre Scarlat (178/2013).
9é.- Atorgament a la senyora María Teresa Godoy*Masip de llicència urbanística per a la
millora de l'estalvi energètic de l'edifici existent en el carrer Colón número 27 i Plaça
“Mercadillo” número 8 (91/2013).
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10é.- Atorgament al senyor José Doñate Santafé de llicència urbanística per a la reforma
d'habitatge existent en la calle Bisbe Climent número 4 (97/2013).
11é.- Ordre a la senyora Siomaria Altagracia Espinal Penya de restauració de la legalitat
urbanística vulnerada per la realització d'obres d'instal·lació d'una ximenera d'eixida
de fums en la teulada de l'immoble situat en la Ronda Magdalena número 84, Sòl
Urbà Z-2 (50/13).
12é.- Resolució de l'al·legació formulada al projecte d'ocupació directa dels terrenys
afectats per l'execució del vial annex a les instal·lacions esportives “Gaetà Huguet” i
aprovació definitiva del referit projecte i de la relació d'afectats pel mateix.
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
13é.- Autorització al senyor Jesús Marmaneu Viciano, funcionari de carrera, Agent de
Policia Local, del reingrés al servei actiu.
14é.- Autorització al senyor Manuel Izquierdo Segura, funcionari de carrera, Agent de
Policia Local, del reingrés al servei actiu.
15é.- Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 95-D/2014.
16é.- Aprovació de comptes justificatius presentats per l'Associació “Colombia nos une” i
per quatre més (SS i C 263/24/2014).
17é.- Aprovació de l'expedient de contractació de l'arrendament de dos vehicles elèctrics
amb destinació a l'Àrea de Govern de Desenvolupament de la Ciutat, Medi ambient i
Serveis Públics (2.C.14).
18é.- Adjudicació a “Juan José Sánchez López, S. A.” de la concessió administrativa per
a l'ocupació temporal de les vies públiques del Terme Municipal de Castelló de la
Plana per a l'estacionament de vehicles baix control horari (21/2012).
19é.- Abonament al Consorci per a l'execució del Pla Zonal de Residus de les zones II, IV
i V de la quantitat corresponent a l'aportació municipal per l'exercici 2014 com a
Ajuntament integrat en el mateix (22/2014).
20é.- Personació davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu número dos de Castelló en
el recurs interposat pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports contra acord
que va desestimar recurs de reposició formulat contra l'aprovació de l'expedient de
contractació del servei d'assistència tècnica per a l'elaboració de l'Estudi de
Paisatge del Pla General de Castelló de la Plana (29/2013).
21é.- Personació davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu nombre dos de Castelló en
el recurs interposat per “Durantia Infraestructures, S. A.” contra acord que va
resoldre la revisió de preus del contracte d'obres del projecte “Ronda Nord a
Castelló, 2ª fase” (8/2012).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
22é.- Aprovació del projecte de conveni de col·laboració, a subscriure amb l'Institut
d'Educació Secundària La Plana de Castelló, per al finançament del programa
d'intercanvi cultural amb el Lycée Marcellin Berthelot de Châtellerault (44/2014).
23é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'Associació Desirable
Impact (DI) (68/2014).
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Altres assumptes
24é.- Proposta del Tinent d'Alcalde-Delegat de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi ambient, Habitatge i Serveis Urbans sobre atorgament a “Lubasa
Aparcaments, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat d'aparcament subterrani
públic en l'Avinguda Gran Via Tárrega Monteblanco, al costat de l'Hospital Provincial
(394/2007).
25é.- Proposta del Tinent d'Alcalde-Delegat de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi ambient, Habitatge i Serveis Urbans sobre atorgament a la
“Universitat Jaume I” de llicència urbanística per a l'ampliació de planta pilot de
l'Institut de Tecnologia Ceràmica en el Campus Riu Sec (76/2000).
26é.- Proposta del Tinent d'Alcalde-Delegat de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi ambient, Habitatge i Serveis Urbans sobre resolució de les
al·legacions formulades a l'aprovació de la proposta de declaració de zona
acústicament saturada en l'àmbit conegut com “Lagasca” (1080/2012).
27é.- Proposta del Tinent d'Alcalde-Delegat de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi ambient, Habitatge i Serveis Urbans sobre resolució de les
al·legacions formulades a l'aprovació de la proposta de modificació i actualització del
règim de mesures aplicables i de modificació de l'àmbit de la zona acústicament
saturada denominada “tascas” i, en conseqüència, aprovació de la modificació de la
proposta del règim de mesures en aquesta zona (316/2013).
28é.- Proposta del Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura sobre aprovació del projecte de
conveni, a subscriure amb l'Associació Cultural Terpsícore, la Diputació de Castelló i
la Fundació Dávalos-Fletcher, per al finançament de l'organització de la XVIII
convocatòria nacional de dansa Ciutat de Castelló-Premis Fundació DávalosFletcher (1/2014).
*****************
29é.- Despatx extraordinari.
30é.- Precs i Preguntes.
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