Ajuntament de Castelló de la Plana

EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 28 de novembre de
2014.
2.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de bar, sense audició
musical, al carrer Bisbe Salinas, 63, cantó carrer Lagasca, d’aquest terme municipal.
3.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de data 17 de
novembre de 2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’obertura de l’activitat de
taller de tapisseria i magatzem al carrer Riu Xúquer, 10, d’aquest terme municipal.
4.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 17 de
novembre de 2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de gabinet
d’estètica amb comerç de roba i complements, al carrer Músic Pascual Asencio
Hernández, 40, planta baixa, d’aquest terme municipal.
5.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 17 de
novembre de 2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal en l’expedient de declaració
responsable ambiental per a l’obertura d’una activitat de venda de recanvis i accessoris
d’automòbils, al polígon Peri 15, partida Estepar, nau 45, d’aquest terme municipal.
6.- Aprovar la modificació no substancial de la llicència atorgada el 22 de març
de 2002, per a una activitat de bar sense audició musical al carrer L’Illa Balleato, 49,
d’aquest terme, incorporant el canvi previst en la documentació tècnica, que consistix en

la incorporació d’una nevera i un microones, sense que això supose una reducció en les
condicions de seguretat contraincendis, i sent l’increment de potència inapreciable; i
donar compte del canvi de titularitat efectuat en aquesta activitat.
7.- Donar de baixa la llicència per a l’activitat de forn i pastisseria amb
degustació de café al carrer Sagunt, 5, concedida en data de 4 juny de 1999, a favor de
PANIFICADORA SONIPAN, SL.
8.- Atorgar a la mercantil UBE Chemical Europe, SA, llicència urbanística per a
l’estructura metàl·lica de coberta de compressors d’amoníac C-2040-3/4 al polígon
Industrial El Serrallo, s/n, d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic i d’execució, amb
visat estatutari del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de Castelló, el
pressupost del qual, segons projecte, ascendix a 10.737,00 euros.
9.- Aprovar els comptes justificatius presentats per entitats, en relació amb les
subvencions concedides per aquest Ajuntament a favor seu per a la realització de
projectes d’activitats.
10.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals a l’ASSOCIACIÓ
D’UCRAÏNESOS DE CASTELLÓ I PROVÍNCIA “KALYNA”.
11.- Aprovar el projecte de modificació del reglament per a la creació,
modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal de titularitat
d’aquest Ajuntament i, en conseqüència, formulació al Ple de la corresponent proposta
per a la seua aprovació inicial.
12.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Modificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 15 de juny de 2011, pel
qual es determinen les característiques dels llocs de treball de naturalesa eventual, en
relació amb els llocs de cap de Gabinet d'Alcaldia, coordinador/a d’Acció de Govern i
assessor/a informador/a ciutadà.

- Aprovar la concertació d’operació de préstec, a llarg termini, amb les entitats
Banco Santander, Caixabank, Banc Sabadell, BBVA i Cajamar, per a destinar-se en la
seua totalitat a l’amortització anticipada total dels préstecs formalitzats amb el Fons per al
Finançament dels Pagaments a Proveïdors.

- Adjudicar a Maquinaria Vehículos y Recambios, SL, el contracte per a la
prestació del servei de préstec de bicicletes d’ús públic en el terme municipal, per un
termini de sis anys.
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