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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 25 D’ABRIL DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 16 d’abril de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per l'Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de verduleria, situada en la Plaça del Jutge Borrull
número 1, promoguda pel senyor Joaquín José Archilés Mallol i pels senyors José
María i Diego Moreno Jiménez i atorgament als mateixos interessats de llicència
d'obertura per a l'activitat de cafeteria en el mateix emplaçament (1300/2013).
3r.- Atorgament a la senyora Eugenia Forcadell Breva de llicència d'obertura per a
l'activitat de bar, sense audició musical, situat en el carrer Dolors número 20, baix
(1055/2013).
4t.- Atorgament a “Panhevi, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de bar-pastisseria,
sense audició musical, situada en la Plaça del Doctor Marañón, cantó carrer
Comanda de Fadrell número 2 (237/2014).
5é.- Dació de compte del canvi de titularitat efectuat en l'activitat de bar, sense audició
musical, situat en el carrer Juan Ramón Jiménez número 32, baix, local 1, a favor
del senyor Sebastián Gómez Soria i atorgament al mateix interessat de llicència
d'obertura per a la referida activitat (1301/2013).
6é.- Baixa de la llicència ambiental concedida a la senyora Grisela Franch Acero per a
l'activitat de bar, sense audició musical, situat en el carrer Toga número 20
(1161/07).
7é.- Atorgament a “Filia Castelló, S.L.U.” de llicència urbanística per a la construcció d'un
habitatge unifamiliar aïllat i piscina, situades en el carrer Arquitecte Manuel
Montesinos sense número (99/2013).
8é.- Desestimació del recurs de reposició interposat per “Procal Inversions Immobiliàries,
S.L.U.” i quatre més contra acord de la Junta de Govern Local de 28 de febrer de
2014 que va desestimar al·legacions formulades a l'expedient d'infracció urbanística
per la realització d'obres en l'edifici situat en els carrers Major número 19, Isaac
Peral número 5 i Barraques número 7 i va ordenar la restauració de l'ordenació
urbanística vulnerada (demolició) (51/13).
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Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
9é.- Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 145-D/2014.
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
10é.- Abonament a la Fundació Universitat Jaume I-Empresa de la quantitat corresponent
a l'aportació municipal, exercici 2014, com a patró de la mateixa (53/2014).
11é.- Aprovació del projecte de conveni de col·laboració, a subscriure amb Càrites
Diocesana de Sogorb-Castelló, per al finançament del desenvolupament del
programa de persones transeünts i de persones sense llar, any 2014 (260/6/2014).
Altres assumptes
12é.- Dació de compte de relació de declaracions responsables d'obres, d'obra amb
activitat i comunicació ambiental, presentades en aquest Ajuntament durant el mes
de març de 2014.
13é.- Proposta del Tinent d'Alcalde-Delegat de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal sobre aprovació de les bases reguladores de la
col·laboració de les entitats de crèdit amb aquest Ajuntament per a la recaptació
dels tributs locals i altres ingressos municipals.
14é.- Proposta del Tinent d'Alcalde-Delegat de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi ambient, Habitatge i Serveis Urbans sobre atorgament a
“Dreamfit Castelló, S.L.” de llicència urbanística per al condicionament dels locals 12
i 13, 22 i 23 i 26, per a gimnàs i activitats associades, en el Centre Comercial Salera
situat en l'Avinguda d'Enrique Gimeno i la Carretera de Ribesalbes (8/2014).
*****************
15é.- Despatx extraordinari.
16é.- Precs i Preguntes.
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