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

Ordre del dia
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
1r.- Atorgament a “Jefa, S.L.” de llicència ambiental per a la instal·lació de l'activitat
d'estació de servei, situada en la Partida Bovalar, polígon 117, parcel·la 2 i
autorització de l'abocament d'aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram
municipal en l'exercici d'aquesta activitat (538/2014 i 883/2014).
2n.- Atorgament a la senyora Yolanda Fontanilla Barranco de llicència d'obertura per a
l'activitat de restaurant, sense audició musical, situada en el Centre Comercial
Salera, local A-07 (1087/2014).
3r.- Aprovació de la modificació no substancial de la llicència atorgada per a la instal·lació
de l'activitat de bar, sense música i sense cuina, situada en el carrer Temprado
número 4, dació de compte del canvi de titularitat de l'esmentada activitat a favor de
la senyora María Rosario Boronat Goda i atorgament de llicència d'obertura per a la
referida activitat (543/2014).
4t.- Aprovació de la modificació no substancial de la llicència atorgada per a l'activitat de
cafeteria-croisantería, sense audició musical, situada en el carrer Colón número 63,
dació de compte del canvi de titularitat efectuat en aquesta activitat a favor de la
senyora Josefa Teresa Picazo Carregui i la senyora María José Valero Montañés
(1047/2014).
5é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'obertura de l'activitat d'oficina de serveis jurídics i laborals
en el carrer Bisbe Salines número 38, promoguda per “ATC Servicios Jurídicos y
Laborales, S.L.” (760/2006).
6é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'obertura de l'activitat de comerç, al detall, de sabates,
situada en el Centre Comercial Salera, local B-17, promoguda per “Boticelli Confort,
S.L.” (855/2006).
7é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'obertura de l'activitat de comerç, al detall, de sabates,
situada en el Centre Comercial Salera, local C-10, promoguda per “Saxo Zapatos,
S.L.” (779/2006).
8é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat, objecte de declaració
responsable presentada per la senyora Rosa María Sandoval del Olmo, per a
l'obertura de l'activitat de bar, situat en el carrer Sanahuja número 53, amb caràcter
cautelar (244/2014).
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Ajuntament de Castelló
de la Plana

9é.- Baixa de la llicència concedida al senyor Joan Ramón Batet Blanch per a la
instal·lació de l'activitat de consulta veterinària, situada en el carrer Moncada
número 4, baix (475/03).
10é.- Atorgament al senyor Juan Francisco Fortes Roca de llicència urbanística per a
l'execució de forjat i ampliació de nucli de comunicació vertical per a eixida a coberta
en l'Escola d'Oficis situada en la calle Cronista Muntaner número 21 (67/2014).
11é.- Atorgament a “Jefa, S.L.” de llicència urbanística per a la instal·lació d'una estació
de servei en la Partida Bovalar, polígon 117, parcel·la 2 (30/2014).
12é- Atorgament al senyor Emilio Gálvez Hernández de pròrroga de sis mesos per a la
total terminació de les obres de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat en el
carrer José María Cases Deordal i en el Passatge de Carlos González-Espresati
Sánchez (63/2013).
13é.- Desestimació del recurs de reposició presentat per la senyora María Pilar Beltrán
Mir contra acord de la Junta de Govern Local que va estimar, parcialment,
al·legacions formulades i li va ordenar el restabliment de la legalitat urbanística
(demolició) alterada per la realització d'obres en la parcel·la situada en el Camí de la
Travessera, TV-17-A, polígon 135, parcel·la 74 (Partida Canet), Sòl No Urbanitzable
Comú (19/14).
14é.- Desestimació del recurs de reposició presentat per la senyora Louisa Strong Ceris
contra acord de la Junta de Govern Local que li va ordenar la restauració de la
legalitat urbanística vulnerada (demolició) per la realització d'obres en l'edifici situat
en el carrer Ricardo Carreras número 11, fora d'ordenació (43/14).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
15è.- Declaració del senyor Eloy Moreno Olaria, funcionari de carrera d'aquest
Ajuntament, Cap del Negociat de Desenvolupament d'Aplicacions, en situació
d'excedència voluntària per interès particular.
16é.- Declaració de la senyora Llibertat Simarro Ortiz, funcionària de carrera d'aquest
Ajuntament, Educadora del Negociat de Coordinació de Programes, en situació
excedència voluntària per cura de fill menor de tres anys.

18é.- Aprovació de comptes justificatius presentats per l'Associació de Persones Sordes
“Virgen de Lidón” de Castelló i per dos més, en relació amb les subvencions
atorgades per aquest Ajuntament al seu favor per a la realització de projectes
d'activitats, reconeixement de les obligacions i el seu abonament corresponent (SS i
C 29/14).
19é.- Aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis
d'instal·lació i retirada d'escenaris en la via pública i en edificis municipals, per
període de dos anys (52/2014).
20é.- Acceptació de la renúncia formulada pel senyor Raúl Colomer Guillamón als drets
concesionales dels llocs 114, 115, 137, 138, 139 i 140 de la Secció de Carns i
Verdures del Mercat Central Municipal i, en conseqüència, declaració d'extingida de
la concessió (4927/2014).
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17é.- Declaració de pèrdua del dret al cobrament de part de la subvenció atorgada per
aquest Ajuntament a favor de la Fundació Comunitat Valenciana per al finançament
d'un projecte i, en conseqüència, aprovació del compte justificatiu i reconeixement
de l'obligació i abonament de l'import corresponent (10/12).

Ajuntament de Castelló
de la Plana

Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
21é.- Delegació en l'Alcaldia i en la seua absència en la persona que assumisca les
seues funcions per delegació, de les facultats necessàries per a l'aprovació, fins al
30 de desembre de 2014, inclusivament, dels comptes justificatius relatius a
subvencions atorgades per aquest Ajuntament a favor d'entitats (263/80/2014).
22é.- Aprovació del projecte de conveni de col·laboració, a subscriure amb CulturArts
Generalitat, per a la utilització de la Sala Simfònica de l'Auditori i Palau de
Congressos de Castelló, per a l'organització i realització, al llarg de l'últim trimestre
de 2014, de diversos concerts de la Banda Municipal de Música (321/2014).
23é.- Estimació, parcial, de la reclamació administrativa prèvia interposada pel senyor
José Antonio Magdalena Guillén, en representació de la “Societat General d'Autors i
Editors”.
Altres assumptes
24é.- Dació de compte de relació de declaracions responsables d'obres per la realització
de rases/arquetes en domini públic durant el període comprès entre l'1 de novembre
i l'1 de desembre (nº 22).
*****************
25é.- Despatx extraordinari.
26é.- Precs i Preguntes.
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