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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 31 DE JULIOL DE 2014.
*****************

Ordre del dia

Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 25 de juliol de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament a “Estaciones de Servicio Castellón, S.L.” de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de safareig de vehicles de transport amb venda de carburant
en sortidor, situada en l'Avinguda de Lairón, cantó carrer Portugal, parcel·les 63 i 64,
així com autorització per a l'abocament d'aigües residuals industrials a la xarxa de
clavegueram municipal en l'exercici de la referida activitat (1214/2013-1277/2013).
3r.- Atorgament a “Estación de Servicio Ventura Gómez II, S.L.” de llicència ambiental per
a la instal·lació de l'activitat d'unitat de subministrament de carburants amb llavat de
vehicles, situada en la Quadra Lairón número 57, així com autorització per a
l'abocament d'aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram municipal en
l'exercici de la referida activitat (49/2014-206/2014).
4t.- Atorgament al senyor José Manuel Giner Sastriques de llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de clínica dental, situada en l'Avinguda de València número
26, baix D (231/2014).
5é.- Atorgament a “Teleno y Mar, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de fleca i
sala de degustació, situada en l'Avinguda del Rei En Jaume número 86, baix
(1230/2013).
6é.- Atorgament a “Tres Hermans en La Playa, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat
de bar, situat en el carrer Zumaya número 14 (602/14).
7é.- Atorgament a “Apostes Esportives Valencianes, S.A.” de llicència d'obertura per a
l'activitat de saló de joc per a apostes esportives, situat en el carrer Falcó número 8
(642/2014).
8é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat, objecte de declaració
responsable presentada pel senyor Jordi Asenjo Ledo, per a l'obertura d'una activitat
de centre d'estètica, situat en el carrer Vázquez de Mella número 57, baix 3
(347/2014).
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9é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat objecte de declaració
responsable presentada pel senyor Antonio José Chica Tena, per a l'obertura de
l'activitat de comerç, al detall, de petits animals, amb perruqueria canina, situat en el
carrer Juan d'Àustria número 47 (333/2014).
10é.- Inadmissió de la declaració responsable d'emprenedor presentada per “Els
Lledoners Encants, S.L.” per a l'obertura de l'activitat de saló de banquets, situat en
el Camí de la Plana número 342 (656/2014).
11é.- Baixa de la llicència atorgada a la senyora Caridad Branchadell Ginés per a
l'exercici de l'activitat de bar, situat en el carrer Arxipreste Joaquín Balaguer número
16 (352/1972).
12é.- Atorgament a la comunitat de propietaris del carrer Herrero número 28 de llicència
urbanística per a la reforma de vestíbul en l'edifici situat en l'esmentat emplaçament
(34/2014).
13é.- Atorgament al senyor Iván Sixto Bomboí i a la senyora Selina Casal Poderoso de
llicència urbanística per a la demolició de les edificacions existents en la Partida la
Font, polígon 16, parcel·la 17 (40/2014).
14º.- Ratificació del conveni de col·laboració subscrit amb els Ajuntaments d'Onda i
Almassora, l'Autoritat Portuària i la Càmera Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació de Castelló per a la promoció internacional conjunta dels parcs
empresarials dels municipis implicats (2/2014).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
15é.- Jubilació forçosa, per edat, del seyor Juan José Montoliu Tarín, funcionari de
carrera d'aquest Ajuntament, Oficial Pintor de les Brigades Municipals.
16é.- Jubilació anticipada del senyor Francisco Manuel Bonet Bausá, funcionari de
carrera d'aquest Ajuntament, bomber.
17é.- Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 336-D/2014.
18é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per la “Asociación de Personas
Sordas Virgen de Lidón de Castellón” i per quatre més, en relació amb les
subvencions atorgades per aquest Ajuntament al seu favor per a la realització de
projectes d'activitats i reconeixement de les obligacions pendents i abonament dels
imports corresponents (SS i C 16/14).
19é.- Delegació en la Tinent d'Alcalde-Delegada de Transport i Mobilitat o en qui li
substituïsca, de l'exercici de les competències relatives a l'aprovació de l'expedient
de contractació del servei de préstec de bicicletes d'ús públic en el terme municipal
(24/2014)
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
20é.- Aprovació del projecte de conveni, a subscriure amb l'Associació d'Ajuda al Poble
Sahrauí (SMARA) per al desenvolupament del projecte “Vacances en pau”, any
2014.
21é.- Aprovació de l'expedient de contractació, per procediment obert, del servei de
gestió i direcció de l'Escola Municipal de Teatre (cursos 2014/2015 i 2015/2016).
22é.- Adjudicació del contracte de prestació de servei de l’escola de matí i de vesprada,
curs 2014-2015.
23é.- Ratificació de la sol·licitud presentada davant la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport per a l'organització de les campanyes “Els dilluns concert”, “Garden Music
Club al Grau” i “A la lluna d’estiu” (256/2014).
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Altres assumptes
24é.- Proposta de la Regidora-Delegada de Benestar Social i Foment de l'Ocupació sobre
aprovació del projecte de conveni de col·laboració, a subscriure amb la Fundació
Punjab, per a subvencionar el programa de suport social, cultural i educatiu a
famílies d'ètnia gitana de la ciutat, “Proyecto Arcoiris” (263/64/2014).
25é.- Dació de compte de relació de canvis de titularitat d'activitats i de comunicacions de
canvis de titularitat d'activitats resolts durant el mes de juny (nº 6).
*****************
26é.- Despatx extraordinari.
27é.- Precs i Preguntes.
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