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Ajuntament de Castelló
de la Plana

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CONVOCADA
PER A LES NOU HORES I TRENTA MINUTS DEL DIA 30 DE MAIG DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 23 de maig de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament a “Armarios y Decoraciones de Cocinas Castellón, S.L.” de llicència
ambiental per a la instal·lació de l'activitat de fabricació, muntatge, exposició i venda
de mobles de cuina, situada en l'Avinguda dels Germans Bou número 92, nau C,
Partida Gumbau (841/2012).
3r.- Atorgament a “Granell Blanch, S.L.P.” de llicència ambiental per a la instal·lació de
l'activitat de centre de fisioteràpia, situat en l'Avinguda Casalduch número 29, escala
1ª, local 2 (1178/2013).
4t.- Atorgament a “Banc de Sabadell, S. A.” de llicència ambiental per a la instal·lació de
l'activitat d'oficina bancària, situada en l'Avinguda Cardenal Costa número 9 (930/131168/2013).
5é.- Atorgament al senyor Nicolás Gómez Soria de llicència d'obertura per a l'activitat de
bar, sense audició musical, situat en l'Avinguda Camp de Morvedre número 107,
baix (804/2013).
6é.- Dació de compte de la transmissió efectuada en l'activitat de venda, al detall,
d'articles per a l'esport, situada en el carrer Campoamor números 28 a 32, a favor
de “Zitro Evolution, S.L.”, modificació de la referida llicència en el sentit d'incorporar
canvis de caràcter no substancial i atorgament al mateix interessat de llicència
d'obertura (820/2013).
7é.- Dació de compte de la transmissió efectuada en l'activitat de fabricació i venda, al
detall, de productes de brioixeria i pastisseria, situada en el carrer Escultor Viciano
número 22, a favor de “Mini Market Geneco Internacional, S.L.” i atorgament a la
mateixa interessada de llicència d'obertura per a la referida activitat (109/2014).
8é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per l'Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de comerç, al detall, de llavors, abonaments, flors,
plantes i petits animals, situada en el Centre Comercial Salera, local C-22,
promoguda per “Pet Shop Amiguito, S.L.” (991/2013).
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9é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per l'Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de comerç, al detall, d'articles tèxtils i complements,
situada en el carrer Asensi número 5, promoguda per “Lauterser Retail, S.L.” (98/14457/2014).
10é.- Atorgament a “Ube Chemical Europe, S.A.” de llicència urbanística per a la
fonamentació i estructura per a nou reactor R-421-5, en el Polígon Industrial El
Serrallo sense número (1/2014).
11é.- Atorgament a “Ube Chemical Europe, S.A.” de llicència urbanística per a la
fonamentació i estructura per a noves bombes en l'U-433 (interior de magatzem
existent) per a augment de la producció de sulfat amònic granular, en el Polígon
Industrial El Serrallo sense número (2/2014).
12é.- Resolució de les al·legacions formulades pel senyor Víctor Manuel Delgado
Martínez al termini d'audiència prèvia a la demolició de les obres d'ampliació en el
Camí La Mota, entrador E-6, polígon 26, parcel·la 18, Sòl Urbà 21-AU-PEM, amb
plataforma de formigó, i ordre al mateix interessat de restabliment de la legalitat
urbanística alterada (demolició) (65/13).
13é.- Resolució de les al·legacions formulades pel senyor José María Vives Navarro i la
senyora María Vicenta Fogues Llorens al termini d'audiència prèvia a la demolició de
les obres dutes a terme en el Camí Enriera EN-48, polígon 11, parcel·la 62, i ordre a
la senyora María Vicenta Rubio Fogues, a la senyora Vicenta Fogues Llorens i al
senyor Joaquín Rubio Fogues de restabliment de la legalitat urbanística alterada
(demolició) (73/13)
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
14é.- Jubilació forçosa de la senyora Fuensanta Salas-Pombo Bruquetas, funcionària de
carrera, Tècnic d'Administració General, amb efectes del dia 14 de juny de 2014.
15é.- Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 225-D/2014.
16é.- Increment de l'import de la subvenció que percep l'Associació Local de Venedors
del Mercat Central i Peixateria de Castelló i, en conseqüència, aprovació de l'import
d'aquesta subvenció amb destinació a sufragar despeses derivades de millores del
Mercat Central Municipal (45.89).
17é.- Acceptació per part d'aquest Ajuntament de la totalitat de les condicions del
Conveni Marc que la Generalitat Valenciana ha subscrit amb “Ecoembalajes
España, S.A” i, en conseqüència, adhesió d'aquest Ajuntament a l'esmentat conveni
(29/2014).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
18é.- Arxiu de la sol·licitud presentada per l'Associació Conlloga-Muixeranga de Castelló
per a la seua inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals (08/2014).
19é- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a
associacions culturals que realitzen activitats de desenvolupament i foment de la
cultura, durant el període comprès entre l'1 d'octubre de 2013 i el 30 de setembre de
2014 (157/2014).
20é- Aprovació del projecte de conveni, a subscriure amb la “Compañía de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl”, per a subvencionar el projecte soci-sanitari
“Centro Social Marillac” (260/10/2014).
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21é.- Aprovació del projecte de conveni, a subscriure amb l'Associació de Persones
Sordes “Virgen del Lidón” de Castelló, per al finançament del projecte “Servei
d'informació, gestió i orientació Castelló” (ADL).
22é.- Aprovació de l'expedient de contractació per a la prestació del servei municipal de
transport adaptat d'aquest Ajuntament (263/05/2014).
Altres assumptes
23é.- Dació de compte de canvis de titularitat d'activitats resolts durant el passat mes
d'abril.
*****************
24é.- Despatx extraordinari.
25é.- Precs i Preguntes.
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