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 4 D'ABRIL DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 21 de març de 2014.
2.- Atorgar a REBACAS, SL llicència ambiental per a instal·lar una activitat de taller
de reparació d’acumuladors elèctrics al polígon Ciutat del Transport, C/ 7, illa H, nau 6,
d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar una llicència ambiental per a instal·lar una activitat de taller de reparació
de vehicles, branca mecànica i electricitat a l'avinguda Germans Bou, 257, planta baixa 1,
d'aquest terme municipal.
4.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de cafeteria-forn, a l'avinguda
Mare de Déu de Lledó, 61 Local 4-A, d’aquest terme municipal.
5.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable, de 14 de març de 2014,
emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de centre de tatuatges, pírcing i venda
menor de roba i complements, al carrer Enmig, 11, passatge Ducal 11A, d’aquest terme
municipal.
6.- Rectificar l’error material apreciat en l’acord adoptat per la Junta de Govern Local,
en sessió celebrada el 31 de gener de 2014, pel qual s’acorda prendre en consideració l’acta
de comprovació favorable de 21 de gener de 2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a
l’activitat de MAGATZEM I VENDA AL DETALL DE PRODUCTES CONGELATS I
COMESTIBLES, al POLÍGON INDUSTRIAL FADRELL, C/ BARRANC DE FRAGA, 54 d’aquest

terme municipal promoguda per PESCADOS ROGELIO BADENAS, SL, en el sentit que
l’activitat és promoguda per “VERDURAS I PRECOCINADOS ROGELIO BADENAS, SL,
subsistint íntegrament la resta de l’acord.
7.- Aprovar la modificació no substancial de la llicència atorgada el 20 de desembre
de 2002, per a l’activitat d’ATENCIÓ I ENSINISTRAMENT D’ANIMALS DOMÈSTICS
(CAVALLS) al CAMÍ TORRAT, 12, consistent a incloure gossos en l’atenció i ensinistrament
d’animals domèstics, incorporant el canvi previst en la memòria tècnica de data 10 de març de
2014, com a annex al projecte que va servir de base a la llicència mencionada, mantenint-se
aquesta en els mateixos termes per a la resta de les seues instal·lacions; i significar al titular
que haurà d’aportar certificat tècnic final de la instal·lació així com còpia del nou Registre de
Nucli Zoològic.
8.- Ordenar la restauració de l’ordenació urbanística vulnerada per mitjà de la
demolició de les obres consistents en la realització d’una caseta de 63 m2 i una alçària, amb
porta d’accés i finestra que donen al carrer i altres finestres al pati interior i tancament de
fàbrica de 92 m de longitud i 2,25 m d’alçària, esquerdejat exteriorment, en la qual s’han
instal·lat dos portes corredisses de 5 m d’ample i la mateixa alçària, d’alumini blanc, en la
parcel·la situada a l’avinguda Montiel s/n, parcel·la 68, polígon 72, classificat el sòl com a Urbà
Dotacional corresponent a la xarxa viària, el sòl afectat pel 25 per 100 de la caseta i el 60 per
100 del tancament, i com a Sòl Urbanitzable amb ordenació detallada, Unitat d’execució 49-UER (B), la qual es troba sense desenvolupar (ZV-JL/671), la part nord que afecta el 75 per 100
de la caseta i 40 per 100 del tancament, i la valoració estimada de la qual és de 15.341,72 €.
9.- Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat contra l’acord de la Junta
de Govern Local, de data 7 de febrer de 2014, pel qual es van desestimar les al·legacions i es
va ordenar el restabliment de la legalitat urbanística, atés que s’ha dut a terme la construcció
d’una nova caseta d’apers, sense la preceptiva llicència urbanística, situada al Camí Donació,
DO-267, polígon 141, parcel·la 34 (partida Ramell), classificat com a Sòl Urbanitzable, (10-UEPEM), dins de l’àmbit del Pla Especial de la Marjaleria, i que les obres no són legalitzables,
atés que no hi ha programa d’actuació que execute l’ordenació del citat pla especial, tot això de
conformitat amb els informes tècnics de data 7 d’octubre i 3 de desembre de 2013, no procedint
la suspensió de l’acte recorregut, atés que en aquesta matèria l’Administració ha de seguir la
regla marcada per la Llei.
10.- Declarar la jubilació forçosa per edat d’un funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament, que ocupa plaça d’operari de Serveis Múltiples de les Brigades Municipals, amb
efecte des del dia 13 d’abril de 2014.
11.- Aprovar els comptes justificatius presentats per Cáritas Diocesana de SogorbCastelló, Associació d’Esclerodèrmia Castelló ADEC, Associació Pares de Persones amb
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Autisme Castelló APNAC, Associació Esclerosi Múltiple, Associació Taller Ocupacional Penyeta
Roja i Cáritas Interparroquial de Castelló; i reconéixer l’obligació i abonar l’import de la
subvenció.
12.- Acceptar la donació de l’obra “Geografia general del Regne de València” dirigida
per Francisco Carreras i Candi, composta per cinc toms; i anotar en l’epígraf III corresponent a
“béns mobles de caràcter històric, artístic o de considerable valor econòmic” de l’Inventari del
Patrimoni Municipal els documents donats, que passaran a integrar la col·lecció de fons
valencians de l’Arxiu Municipal i estaran disponibles al públic.
13.- Acceptar la donació, efectuada per la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de
Castelló COOP. V., del vehicle tipus “Transit TT” marca Ford model 350 L Kombi JXFA
matrícula 4350-GDT; anotar en l’epígraf V- Vehicles de l’Inventari del Patrimoni Municipal,
l’esmentat vehicle amb la qualificació jurídica de bé de domini públic de servei públic, adscrit al
Negociat d’Agricultura i Medi Ambient, valorat en 3.100 €; i aprovar la despesa per import de
675,36 euros corresponent al cost de l'assegurança del vehicle i a la transmissió de la titularitat
d'aquest.
14.- Acceptar el reintegrament voluntari efectuat del primer pagament de la
subvenció concedida per mitjà de la subscripció del conveni de col·laboració amb “l’Associació
d’Alumnes del CFPA Josep Pascual Tirado” per a finançar la realització de “cursos de castellà i
valencià per a persones immigrants nouvingudes” curs 2012/2013, que ascendix a un import de
dos mil cinc-cents quaranta-huit euros amb cinquanta-huit cèntims (2.548,58 €) com a principal
de la subvenció, més seixanta-sis euros amb seixanta-huit cèntims (66,68 €) en concepte
d’interessos de demora, abonats per aquesta entitat a les arques municipals; i declarar la
pèrdua del dret al cobrament del segon pagament de la subvenció concedida que ascendix a
un import total de sis mil set-cents cinquanta euros (6.750,00 €), al no haver-se executat
l’activitat subvencionada.
15.- Donar compte de la relació número 2 de declaracions responsables d’obra,
d’obra amb activitat i comunicació ambiental presentades en aquest Ajuntament, durant el
passat mes de febrer, en virtut de la Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de Mesures
Urgents de Suport a la Iniciativa Empresarial i als Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i
Mitjanes Empreses (PIME) de la Comunitat Valenciana, amb un total de 132 expedients.

