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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 23 DE MAIG DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 16 de maig de 2014.
Alcaldía
2n.- Designació del senyor Eduardo G. Pozo Bouzas, Secretari General de l'Administració
Municipal, com a Titular de l'Òrgan de Suport a la Junta de Govern Local i al
Regidor-Secretari de la mateixa, amb les funcions pròpies d'aquest òrgan.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
3r.- Aprovació de l'obertura de l'activitat de centre esportiu (pistes de pádel), situada en el
carrer Huesca, cantó Bulevard Riu Sec, promoguda per aquest Ajuntament (805/11).
4t.- Atorgament a “Grúas Chiva, S.L.” de llicència ambiental per a la instal·lació de
l'activitat de magatzem de vehicles situat en el carrer V3, Pla Parcial “San Lorenzo”,
naus G5-G6 (782/2013).
5é.- Atorgament al senyor Víctor Gabriel Tocitu de llicència d'obertura per a l'activitat de
forn de pa, situat en el carrer Colòmbia número 5, baix (1249/2013).
6é.- Atorgament a “Inversiones Viafaira Varela, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat
de restaurant, situat en el carrer Clara Campoamor número 12, baix 3 (72/2014).
7é.- Atorgament a “Arrocería Casa Sergio, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de
restaurant, situat en el carrer Sant Vicent número 46 (383/2014).
8é.- Atorgament a “Lidoker, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de bar-restaurant,
situat en la Plaça Vilanova d'Alcolea número 4, baix (398/2014).
9é.- Baixa de la llicència d'obertura atorgada a Don Víctor Pascual Zubieta per a l'activitat
de cafeteria, sense ambientació musical, situada en l'Avinguda del Rei En Jaume
número 64 (298/2012).
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10é.- Denegació a “Servicios Funerarios Pellicer, S.L.” de la modificació de la llicència
atorgada per a l'exercici de l'activitat de pompes fúnebres, situada en el carrer
d’Amunt número 111 (238/1996, 214/1998 i 1097/2013).
11é.- Atorgament al senyor Fernando Latre David de llicència urbanística per a l'ampliació
d'habitatge apariat existent mitjançant elevació d'una planta amb coberta inclinada
en el carrer Zarauz número 35 (10/2014).
12é.- Atorgament a “Invemor, S.L.” de llicència urbanística per a la demolició d'un
immoble situat en el carrer Pintor Oliet número 25 (29/2014).
13é.- Denegació a “Servicios Funerarios Pellicer, S.L.” de llicència urbanística de reforma
per a la instal·lació d'un elevador muntacàrregues en el carrer d’Amunt número 111
(100/2011).
14é.- Resolució de les al·legacions formulades pel senyor Modest Escrig Escrig al termini
d'audiència prèvia a la demolició de les obres de tancament de la parcel·la 39,
situada en el Camí Travesera, Sòl No Urbanitzable Comú i ordre al mateix interessat
de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada (demolició) (77/13).
15é.- Ordre al senyor Daniel Edo Alarcón i a la senyora María Ángeles Gutiérrez Aznar de
restauració de l'ordenació urbanística vulnerada (demolició) per la realització d'obres
de construcció de caseta amb Roberta en el Camí d’Antrilles, polígon 38, parcel·la
11 (86/13).
16é.- Ordre al senyor Antonio Pérez Gallego i a la senyora Rosalía López de restauració
de l'ordenació urbanística vulnerada (demolició) per la realització d'obres d'edificació
destinada a habitatge unifamiliar de fusta sobre base i forjat de formigó en el Camí
Mota Esquerra, MI-157, polígon 24, parcel·la 13, Sòl No Urbanitzable Protegit, Pla
Especial de la Marjaleria (92/13).
17é.- Desestimació del recurs de reposició interposat pel senyor Josep Miquel Eixau
Barreda i pel senyor Robert Nebot Talens 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'augment de murs laterals d'edificació i nova coberta en el
Camí Donació, parcel·la 141, polígon 13, Pla Especial de la Marjaleria, i els va
ordenar el restabliment de la legalitat urbanística vulnerada (demolició) (59/13).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i Administració
Municipal
18é.- Jubilació forçosa, per edat, del senyor Eduardo A. González Arias, funcionari de
carrera, Intendent General del Cos de Policia Local.
19é.- Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 192-D/2014.
20é.- Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 213-D/2014.
21é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per les Fundacions Secretariado
Gitano i Huguet de la Comunitat Valenciana, en relació amb subvencions atorgades
per aquest Ajuntament al seu favor per a la realització d'activitats (11/14 SS i C).
22é.- Adjudicació a “Gesmer Logistics Mer, S.L.” del contracte per a la prestació del
servei de recollida, transport, tractament i eliminació de cadàvers animals o
subproductes d'origen animal d'aquest terme municipal (26/2013).
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Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
23é.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a
mitjans de comunicació escrits diaris de caràcter local que realitzen campanyes de
distribució gratuïta entre els seus lectors de material que promocione la ciutat de
Castelló de la Plana (156/2014).
24é.- Aprovació del projecte de conveni de col·laboració, a subscriure amb l'Associació
Obra Social d'Integració del Marginat (OSIM) per al finançament del programa
d'atenció a població en situació d'exclusió social (260/3/2014).
25é.- Aprovació del projecte de conveni de col·laboració, a subscriure amb l'Associació de
Familiars de Malalts d'Alzheimer de Castelló, per al finançament de les activitats a
desenvolupar amb malalts d'Alzheimer i altres demències (260/5/2014).
26é.- Sol·licitud a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana
de subvenció per al sosteniment del programa Aules de la Tercera Edat (25-14GM).
Altres assumptes
27º.- Proposta de la Regidora-Delegada de Benestar Social i Foment de l'Ocupació sobre
aprovació del projecte “Memòria valorada de treballs de reforç en camins i parets de
sèquies del Terme Municipal de Castelló de la Plana 2014” i sol·licitud de subvenció
al Servei Públic d'Ocupació Estatal per al conveni INEM/Corporacions Locals, règim
agrari 2014.
28é.- Proposta de la Vicealcaldessa sobre sol·licitud a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport de subvenció per a increment bibliogràfic i adquisició de col·leccions
bibliogràfiques en biblioteques i agències de lectura municipals.
29é.- Proposta de la Vicealcaldessa sobre adjudicació definitiva d'autoritzacions per a la
venda no sedentària, relatives a llocs de nova creació; autoritzacions de canvis de
titularitat dels llocs 183 i 120 i ampliació i reducció del número de metres de llocs ja
adjudicats, tot açò referit al Mercat del Grau (03/14).
30é.- Dació de compte de declaracions responsables d'obra, d'obra amb activitat i
comunicació ambiental, presentades durant el passat mes d'abril (nº 4).
31é.- Dació de compte de declaracions responsables d'obres per a la realització de
rases/arquetes en domini públic, presentades durant el passat mes de febrer (nº 13).
32é.- Dació de compte de declaracions responsables d'obres per a la realització de
rases/arquetes en domini públic, presentades durant el passat mes de març (nº 14).
*****************
33é.- Despatx extraordinari.
34é.- Precs i Preguntes.
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