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 7 DE FEBRER DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 31 de gener de 2014.
2.- Atorgar a Inatra d’Inversiones Inmobiliarias, SL llicència ambiental per a instal·lar
una activitat de garatge de 21 places d’aparcament a l'avinguda de Tombatossals, 30, d’aquest
terme municipal.
3.- Atorgar a Bigeco, SA llicència d’obertura per a l’activitat de garatge-aparcament
privat per a edifici de vivendes amb un total de 312 places de vehicles al carrer del Riu Xúquer,
cantó amb carrer de la Safor, av. del Camp de Monverdre i av. de Ribesalbes d’aquest terme
municipal.
4.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de bar sense audició musical a la
plaça del Mar (Grau), local 5 d’aquest terme municipal.
5.- Rectificar l’error material comés en l’acord adoptat per la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el 26 d’octubre de 2007, en la virtut del qual es va concedir llicència per a
instal·lar una activitat de ludoteca al carrer de Sant Isidre Llaurador, núm. 11 d’aquest terme
municipal, i atorgar llicència d’obertura per a aquella activitat i en aquell emplaçament.
6.- Acceptar la baixa sol·licitada i deixar sense efecte la llicència per a exercir
l’activitat de bar, al carrer de Sanahuja, núm. 53, planta baixa, concedida el dia 9 de gener de
1984, procedint a l’arxiu dels expedients núm. 833/83 i 85/09.

7.- Atorgar a la mercantil Cooperativa Agrícola San Isidro de Castellón, Coop. V.
llicència urbanística per a la instal·lació solar fotovoltaica a xarxa interior (20 kw) sobre coberta
de naus existents a la quadra del Borriolenc, núm. 4, d’aquesta ciutat.
8.- Resoldre les al·legacions formulades al termini d’audiència prèvia a la demolició
de les obres, realitzades sense llicència, consistents en la reconstrucció de teulada, elevació de
murs perimetrals d’edificació, forjat i cobriment al camí Fondo FO-209, polígon 43, parcel·la 97,
Sòl No Urbanitzable Protegit (PEM) i, en conseqüència, ordenar la restauració de l’ordenació
urbanística vulnerada.
9.- Resoldre les al·legacions formulades al termini d’audiència prèvia a la demolició
de les obres, realitzades sense llicència, consistents en la construcció d’una tanca al camí de
Motor del Serradal, entrador Bucaner, polígon 19, parcel·la 143, MA 2-2-C I MA-2-D, Sòl Urbà
(07-AU-PEM) i, en conseqüència, ordenar la restauració de l’ordenació urbanística vulnerada.
10.- Resoldre les al·legacions formulades al termini d’audiència prèvia a la demolició
de les obres, realitzades sense llicència, consistents en la construcció d’una nova caseta
d’atifells al camí de la Donació DO-267, polígon 141, parcel·la 34 (Partida Ramell), Sòl
Urbanitzable (10-UE-PEM) i, en conseqüència, ordenar

la restauració de l’ordenació

urbanística vulnerada.
11.- Resoldre les al·legacions formulades al termini d’audiència prèvia a la demolició
de les obres, realitzades sense llicència, consistents en la demolició de coberta, realitzant una
de nova, i augment de murs laterals d’edificació situada al camí de la Donació DO-708, polígon
13, parcel·la 141, Sòl Urbanitzable, Actuació Integrada en Sòl Urbà (09-AU-PEM) i, en
conseqüència, ordenar la restauració de l’ordenació urbanística vulnerada.
12.- Aprovar els comptes justificatius presentats per l’Associació de jubilats i
pensionistes Sant Agustí-Sant Marc i per vint-i-huit més, en relació amb les subvencions
atorgades per aquest Ajuntament a favor seu per a la realització d’activitats durant l’any 2013.
13.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre la Fundació Comunitat
Valenciana – Regió Europea i l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, subscrit en data 14
de gener de 2013, pel període d’un any comprés entre el 14 de gener de 2014 i el 13 de gener
de 2015.
14.- Resoldre la concessió dels llocs 48, 49 i 50 de la Secció de Carns i Verdures del
Mercat Central Municipal.
15.- Resoldre la concessió de les casetes 31 i 33 de la Secció de Carns i Verdures
del Mercat Central Municipal.
16.- Aprovar el conveni de col·laboració tripartit que s'ha de subscriure amb la
Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), per a
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finançar el desenvolupament del programa “Pisos Solidaris” en l’àmbit del barri de Sant Llorenç,
durant els exercicis 2014 i 2015, i que comporta una aportació econòmica municipal, en
concepte de subvenció, xifrada en 21.636,00 euros.
17.- Sol·licitar a la Conselleria de Benestar Social, subvenció per import de 97.200,00
euros, a l’empara de l’Ordre 32/2013, de 30 de desembre, publicada en el DOCV número 7190,
de 13 de gener de 2014, per a la tramitació de prestacions econòmiques individualitzades per
acolliment familiar de menors, simple o permanent per a l’any 2014.
18.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
-Modificar l’acord de 24 de gener de 2014 que va aprovar l’inici de la tramitació
d’expedient per a la concertació d’una operació de tresoreria.

