Ajuntament de Castelló
de la Plana

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CONVOCADA
PER A LES NOU HORES DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2014.
*****************

Ordre del dia

Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 19 de setembre de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament a “Taller Automoció Reyet Team, S.L.L.” de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de taller de reparació d'automòbils, especialitat electricitat,
situat en el carrer Cádiz número 4, baix (301/2014).
3r.- Atorgament al senyor Cristóbal Córdoba Jiménez de llicència d'obertura per a
l'activitat de cafeteria, situada en el carrer Pintor Camarón número 43, cantó Parc de
l'Oest número 54 (415/2013).
4t.- Atorgament a “Bu Bu Sheng Pinglei, Sociedad Limitada” de llicència d'obertura per a
l'activitat de pastisseria i bar, sense audició musical, situada en l'Avinguda del Rei
Don Jaime número 36, escala 1, baix 1 (529/2014).
5é.- Atorgament a la senyora Ioana Matei de llicència d'obertura per a l'activitat de barrestaurant, situat en el carrer Pizarro número 8, baix (751/2014).
6é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per a l'activitat
d'institut d'educació secundària “IES La Plana”, situada en el carrer Calderón de la
Barca, el Camí de la Plana, el carrer Francisco Ruiz Cazador i l'Avinguda
Capuchinos, promoguda per la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació
(1094/2007).
7é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per a l'activitat de
centre d'estètica, situada en l'Avinguda Cardenal Costa número 38, promoguda per
la senyora Lorena García Alarcón (338/2014).
8é.- Dació de compte del canvi de denominació social efectuat per “Triplex Automoción,
S.L.” i, en conseqüència, canvi de la llicència ambiental atorgada al seu favor per a
la instal·lació de l'activitat de venda, manteniment i reparació de vehicles, situada en
l'Avinguda d'Enrique Gimeno sense número i presa en consideració de l'acta de
comprovació favorable emesa per a la referida activitat promoguda per “Plana
Carrera, S.L.” (184/2006).

9é.- Baixa de la llicència atorgada a la senyora Teresa Sánchez Cano per a l'exercici de
l'activitat de restaurant, sense audició musical, situada en la calle Pintor Soler
Blasco, cantó carrers Cid i Pizarro (295/2012).
10é.- Baixa de les llicències atorgades a la senyora Nicoleta Stamatoiu i a “La Grand
Line, S.L.” per a la instal·lació i l'exercici de l'activitat, respectivament, de bocatería,
situada en el carrer Trinidad número 60 (678/13).
11é- Atorgament a “Miquel Alimentació Grup, S.A.U” de llicència urbanística per a la
construcció d'una unitat de subministrament de carburant, situada en l'Avinguda
d'Europa número 231 (21/2014).
12é- Atorgament a “Nayma Proyectos y Promociones, S.L.” de llicència urbanística per a
la rehabilitació d'edifici de quatre habitatges i un local comercial, sense distribuir,
situat en el carrer Bartolomé Reus número 7 (33/2014).
13é.- Atorgament a la senyora María Teresa Lázaro Torres de llicència urbanística per a
la reparació de coberta i substitució d'escala mecànica de l'edifici situat en el carrer
Pascual Tirado número 8 (41/2014).
14é.- Atorgament al senyor Juan Antonio Tarongí Ibáñez i a la senyora María Marco
Fonte de llicència urbanística per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i
soterrani-aparcament, situat en el carrer Músic Rafael Balaguer número 29
(31/2014).
15é.- Atorgament a “Residencial Pinar del Golf” de llicència urbanística per a la reparació
de patologies en l'edifici situat en l'Avinguda Ferrandis Salvador número 50
(32/2014).
16é.- Desestimació del recurs de reposició interposat pel senyor Carlos Agost Náger i per
la senyora María Elena Cabedo Castillo contra acord de la Junta de Govern Local
que va desestimar al·legacions formulades i va ordenar el restabliment de la legalitat
urbanística alterada (demolició) de les obres d'instal·lació d'estructura de fusta en el
pati interior de l'habitatge situat en el carrer Ribelles Comín número 92-1r-I (23/14).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
17é.- Declaració de la senyora Mercedes Lluna Nevot, funcionària de carrera d'aquest
Ajuntament, Tècnic d'Administració General, en situació d'excedència voluntària per
interès particular.
18é.- Autorització, a favor del senyor Juan Carlos Benedito Julián, de l'arrendament de la
concessió administrativa dels llocs números 26 al 31 de la Secció de Peixos i
Mariscs del Mercat Central Municipal, per termini d'un any (249).
19é.- Autorització, a favor de la senyora Josefa Hernando Domingo, de la transmissió
intervivos de la concessió administrativa del 50 per 100 dels llocs 123 al 127 de la
Secció de Carns i Verdures del Mercat Central Municipal (249).
*****************
20é.- Despatx extraordinari.
21é.- Precs i Preguntes.
EL SECRETARI GENERAL DE
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL,

Eduardo G. Pozo Bouzas

