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 3 D’OCTUBRE DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 26 de setembre de 2014.
2.- Atorgar a ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, SL llicència ambiental per a
instal·lar una activitat de supermercat a l'avinguda de Benicàssim, cantó quadra Borriolenc,
d’aquest terme municipal.
3.-

Atorgar

a

EURO-ACTIV

PROMOCIONES

INTEGRALES

PROYECTOS

COMERCIALES, SL I COMPAÑÍA, SOCIEDAD EN COMANDITA llicència ambiental per a
instal·lar una activitat d’estació de servei a l'avinguda de Benicàssim, cantó Cases de la Breva,
d’aquest terme municipal, així com autoritzar al mateix interessat l’abocament d’aigües
residuals industrials a la xarxa de clavegueram municipal de Castelló de la Plana, en l’exercici
de l’esmentada activitat.
4.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de restaurant, al carrer Félix
Breva, 122, planta baixa, d’aquest terme municipal.
5.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de café-bar-kebab, al passeig
Bonavista, 37, planta baixa, d’aquest terme municipal.
6.- Prendre en consideració l’informe favorable de data 18 de setembre de 2014,
complementari a l’acta de comprovació emesa per l'enginyer tècnic municipal en data 25 de
juliol de 2014, per a l’obertura de l’activitat de confiteria-pastisseria al carrer Major, 57 d’aquest
terme municipal.

7.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 2 de setembre de
2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de comerç al detall d'animals
xicotets amb perruqueria canina, al carrer Juan d’Àustria, 47 d’aquest terme municipal.
8.- Donar de baixa la llicència ambiental per a una activitat de bar, bocateria i
cafeteria sense audició musical al carrer Germans Pinzón, 9, cantó carrer l’Illa, atorgada per
acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el 28 de juny de 2001.
9.- Atorgar a la mercantil Euro Activ Promociones Integrales de Proyectos
Comerciales, SL i Cía, Sociedad Comandita, llicència urbanística per a la construcció d’un
supermercat i urbanització interior de la parcel·la a l’avinguda de Benicàssim, 25, cantó quadra
Borriolenc i carrer Panyet de la Breva, d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic, amb visat
estatutari del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de València, el pressupost del qual, segons
projecte, ascendix a 848.033,54 euros.
10.- Atorgar a la mercantil Euro Activ Promociones Integrales de Proyectos
Comerciales, SL i Cía, Sociedad Comandita, llicència urbanística per a la construcció d’una
estació de servei a l’avinguda de Benicàssim, 25, cantó quadra Borriolenc i carrer Panyet de la
Breva, d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic i d’execució, amb visat estatutari del Col·legi
Oficial d’Enginyers Superiors Industrials de Castelló, el pressupost del qual, segons projecte,
ascendix a 291.550,00 euros.
11.- Atorgar a la mercantil Restaurantes McDonald’s, SA llicència urbanística per a la
construcció d’una edificació aïllada per a restaurant a l’avinguda de Benicàssim, 25, cantó
quadra Borriolenc i carrer Panyet de la Breva, d’aquesta Ciutat, conforme al projecte bàsic i
d’execució, amb visat estatutari del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de Madrid, el
pressupost del qual, segons projecte, ascendix a 811.691,79 euros.
12.- Atorgar una llicència urbanística per a la construcció d’una vivenda unifamiliar
entre mitgeres al carrer Aparici Guijarro, 3 d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic i
d’execució, amb visat estatutari del Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló, el pressupost
del qual, segons projecte, ascendix a 160.738,00 euros.
13.- Desestimar motivadament les al·legacions presentades; i ordenar que en el
termini de tres mesos duga a terme la restauració de l’ordenació urbanística vulnerada per mitjà
de la demolició de les obres consistents en una edificació de planta baixa d’aproximadament
120 m2 de superfície construïda i la tanca de blocs de formigó de 2 metres d’alçària, situades al
camí Almalafa, núm. AL-385, polígon 60, parcel·la 259 (partida Almalafa), la valoració del qual
ascendix a 45.640,44 euros.
14.- Ordenar que en el termini d’un mes duga a terme la restauració de l’ordenació
urbanística vulnerada per mitjà de la demolició de les obres consistents en l’ampliació de 12 m2
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d’un magatzem, una dutxa d’1 m2, una piscina de 20 m2 i un repavimentat, situades al camí
Mota Dreta, entrador Bajamar, MD-288-A, polígon 24, parcel·la 71 (partida la Mota), i el
pressupost d’execució material de la qual ascendix a 11.964,21 euros.
15.- Desestimar motivadament el recurs de reposició, de data 18 d’agost de 2014,
contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 18 de juliol de 2014, en què es van
desestimar les al·legacions presentades per l’interessat i es va ordenar el restabliment de la
legalitat urbanística, per mitjà del cobriment del buit realitzat en l’immoble situat al carrer Sant
Vicent,11, 3r 3a, d’aquesta ciutat, amb un pressupost estimat de 180 euros.
16.- Aprovar els comptes justificatius presentats per entitats, en relació amb les
subvencions atorgades per aquest Ajuntament per a la realització de projectes d’activitats; i
reconeixement d’obligació i abonament del seu import a una d’elles.
17.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 882R-D/2014 de data 22
de setembre de 2014, que està formada per 2 pàgines i ascendixen a un total de 509.414,05
euros.
18.- Declarar la jubilació anticipada d’un funcionari de carrera, amb efecte des del dia
8 d’octubre de 2014, en què cessarà definitivament la seua relació com a bomber de l’Excm.
Ajuntament de Castelló.
19.- Declarar la jubilació forçosa per edat d’un funcionari de carrera, amb efecte des
del dia 11 d’octubre de 2014, en què cessarà definitivament la seua relació com a agent de
Policia Local.
20.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals a l’associació FREE
CHAPTER COSTA AZAHAR.
21.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals a l’associació
ENGION.
22.- Concedir i abonar les subvencions destinades a la realització d’activitats de
defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns d’aquesta ciutat, que s’executen durant
l’any 2014, a favor d’associacions veïnals i entitats ciutadanes.
23.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració entre la Conselleria de
Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua de la Generalitat, l’Excma. Diputació
Provincial de Castelló i l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana per a l’execució de les obres
corresponents al Projecte d’Evacuació d’aigües i clavegueram de la 1a Travessera de la
Marjaleria de Castelló de la Plana (1a Fase).
24.- Donar compte de la relació número 16, amb un total de 42 declaracions
responsables d’obres per a la realització de rases/arquetes en domini públic, tramitades durant

el mes de maig de 2014.
25.- Donar compte de la relació número 17, amb un total de 39 declaracions
responsables d’obres per a la realització de rases/arquetes en domini públic, tramitades durant
el mes de juny de 2014.
26.- Donar compte de la relació número 18, amb un total de 35 declaracions
responsables d’obres per a la realització de rases/arquetes en domini públic, tramitades durant
el mes de juliol de 2014.
27.- Donar compte de la relació número 19, amb un total de 34 declaracions
responsables d’obres per a la realització de rases/arquetes en domini públic, tramitades durant
el mes d’agost de 2014,
28.- Donar compte de la relació número 7, amb un total de 16 canvis de titularitat
d’activitats i de comunicacions de canvis de titularitat d’activitats, resolts durant els mesos de
juliol i agost de 2014.
29.- Donar compte de la relació número 7, que comprén un total de 156 declaracions
responsables d’obra i d’obra amb activitat, i un total de 19 comunicacions ambientals, totes
elles resoltes durant el mes de juliol de 2014.
30.- Donar compte de la relació número 8, que comprén un total de 81 declaracions
responsables d’obra i d’obra amb activitat, i un total de 22 comunicacions ambientals, totes
elles resoltes durant el mes d’agost de 2014.
31.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Donar compte d’un acord del Consell Rector del Patronat Municipal de Turisme que
va aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 65.330,24 euros.

- Desestimar motivadament el recurs de reposició interposat per un funcionari de
carrera, agent de la Policia Local, contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 20 de
juny de 2014, sobre la reincorporació al seu lloc de treball en l’Ajuntament de Castelló.
- Aprovar el “Modificat núm. 1 del Projecte de remodelació integral de les instal·lacions
esportives Gaetà Huguet de Castelló de la Plana”, el pressupost del qual, una vegada aplicada
la baixa oferida pel contractista, ascendix a 6.417.152,40 euros, més 1.347.602,00 euros en
concepte d’IVA; així com la modificació del contracte d’obres adjudicat, quant al seu preu
inicial.
- Establir la forma de pagament de la subvenció derivada de la concessió
administrativa per a la prestació dels serveis comuns a tots els llocs i casetes del Mercat
Central Municipal, per import de 36.291,50 euros, a percebre en l’exercici 2014 per l’Associació
Local de Venedors del Mercat Central i Pescateria de Castelló.
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