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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 D’OCTUBRE DE 2014.
*****************

Ordre del dia

Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 23 i 24 d’octubre
de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament a “Levantino Aragonesa de Tránsitos, Sociedad Anónima” de llicència
ambiental per a la instal·lació de l'activitat de magatzem d'argiles i abonaments no
nitrogenats a orri, amb planta de selecció granulométrica, situada en l'Avinguda
Ferrandis Salvador sense número, Zona Nord Port (690/2013).
3r.- Atorgament a “Musgrave España, S. A.” de llicència ambiental per a la instal·lació de
l'activitat de supermercat, situada en la Plaça Teodoro Izquierdo número 4 A
(783/2013).
4t.- Atorgament a la senyora Lili Han de llicencia d'obertura per a l'activitat de barrestaurant, situada en el carrer Zaragoza número 7, baix (807/2014).
5é.- Atorgament a “Ares Villada, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de cafeteriapasteleria, amb despatx de pa, situada en el carrer Major número 46, baix
(658/2014).
6é.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa per Enginyer
Tècnic Municipal per a l'obertura de l'activitat de magatzem de productes diversos,
situada en el carrer de França número 23, Polígon Industrial Accés Sud, nau 7 C,
promoguda per “Dielectro Industrial, S.A.” (1231/2013).
7é.- Atorgament a la comunitat de propietaris del carrer Asensi número 29 de llicència
urbanística per a la rehabilitació de biguetes en forjat de planta soterrani de l'edifici
situat en el referit emplaçament (59/2014).
8é.- Atorgament al senyor Sergio Escrig García de llicència urbanística per a la
construcció d'un habitatge unifamiliar, entre mitgeres, en el carrer Rambla
Carbonera número 14 (56/2014).
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9é.- Estimació del recurs de reposició interposat pel senyor David Nicolau Aledo contra
acord de la Junta de Govern Local que li va ordenar el restabliment de la legalitat
urbanística alterada (demolició) per la realització d'obres, sense llicència, de caseta
de fusta sobre solera de formigó en la Carrerasa de Bovar, polígon 15, parcel·la 123,
Partida Molinera, Sòl No Urbanitzable i, en conseqüència, declaració de caducitat i
arxiu de l'expedient d'infracció urbanística recorregut (81/13).
10é.- Aprovació de la modificació de les superfícies expropiades a determinades finques
afectades pel projecte d'execució de les obres de la canalització del Barranc de
Fraga, autorització i disposició de la despesa corresponent al preu just total pendent
de pagament i reconeixement de les obligacions als titulars dels béns i drets com a
conseqüència de la modificació referida.
11é.- Aprovació definitiva de l'expropiació, per taxació conjunta, per a l'obtenció dels
terrenys afectats per les obres de remodelació integral de les instal·lacions
esportives “Gaetà Huguet” (sèquia número 3 de la Xarxa de Canals i Sèquies de
l'Embassament de Maria Cristina), així com la relació definitiva d'afectats,
autorització i disposició de la despesa corresponent al preu just de la sèquia i
reconeixement de l'obligació a la Comunitat de Regants del Pantà de Maria Cristina,
titular afectat.
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
12é.- Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 985-D/2014.
13é.- Adjudicació a “Cantera La Torreta, S.A.U.” del contracte de subministrament d'àrids
per al Servei Municipal de Brigades d'aquest Ajuntament, en forma de tracte
successiu i per preu unitari, per període de dos anys (16.C.13).
14é.- Adjudicació a la senyora Purificació Vidal Fernández de la concessió administrativa
de la cafeteria del Mercat Municipal de Sant Pere del Grau de Castelló (374).
15é.- Autorització de la transmissió intervius de la concessió administrativa del lloc 5 del
Mercat Municipal de Sant Antoni a favor de la senyora Silvia Heredia Gregorio, la
destinació de la qual serà la venda de productes de fleca i pastisseria (123).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
16é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'Associació “Nuevas
Generaciones Hispano-Marroquí, Cultura y Deporte” (309/2014).
17é.- Aprovació del projecte de conveni de col·laboració, a subscriure amb el Consolat de
Romania a Castelló de la Plana, per a la realització d'un curs de llengua, cultura i
civilització romanesa, durant el curs 2014/2015, en centres educatius del municipi
(288/2014).
18é.- Resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a favor d'associacions i
entitats del municipi per a la realització de projectes d'igualtat d'oportunitats de
dones i homes durant el present exercici (203/11/2014).
Altres assumptes
19é.- Proposta de l'Alcaldia sobre renovació de la senyora Marta Gallén Peris com a
Vocal representant d'aquest Ajuntament en el Consell d'Administració de l'Autoritat
Portuària de Castelló.
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20é.- Dació de compte de relació de declaracions responsables d'obres per a la
realització de rases/arquetes en domini públic, tramitades per la Secció
d'Infraestructures, Serveis Públics i Medi ambient, durant el passat mes de setembre
(nº 20).
*****************
21é.- Despatx extraordinari.
22é.- Precs i Preguntes.
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