Ajuntament de Castelló de la Plana

EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DUTA A TERME
EL DIA 10 DE GENER DE 2014

Extracte dels acords adoptats

S'hi va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior duta a terme el dia 27 de desembre de 2013.
2.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat d’autoservei de bugaderia en
carrer Artana núm. 6 baix d'aquest terme municipal.
3.- Atorgar a Universitat Jaume I llicència d’obertura per a l’activitat de centre
d’intercanvi de coneixement i innovació - Espaitec 2 en Av. Vicente Sos Baynat s/n d'aquest
terme municipal.
4.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de bar, en carrer Vázquez Mella,
34 baix cantonada amb el carrer Lepant d'aquest terme municipal.
5.- Aprovar la modificació no substancial de la llicència atorgada el 17 de novembre
de 2006, a Progrebok SL, per a instal·lar una activitat de venda menor de comestibles en
c/Bisbe Beltrán, núm. 1, que consisteix a afegir a l’activitat ja existent la venda de pa.
6.- Atorgar a la mercantil Consulmar SLU llicència urbanística per a construir una nau
industrial per a emmagatzemament en el Moll Transversal del Port de Castelló.
7.- Atorgar una llicència urbanística per a construir una vivenda unifamiliar aïllada i
piscina en el carrer Lluís Sales Boli cantonada amb el passatge Humanista Enginyer Carlos
González Espressati, d’aquesta ciutat.
8.- Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu
número dos de Castelló, desestimatòria de la demanda interposada contra l'acord que va

desestimar recurs de reposició formulat contra l’ordre de demolició de les obres realitzades
sense llicència en el camí Vell del Serradal número 27, sòl urbanitzable 09-SU-PEM, sense
desenrotllar. Així com estimar parcialment les al·legacions formulades, passant el pressupost
de demolició de 19.017,60 € IVA inclòs, a 16.685,09 € IVA inclòs, basant-se en la superfície de
les obres realitzades i aprovar el pressupost suara esmentat.
9.- Personar-se i mostrar-se part demandada l’Ajuntament de Castelló de la Plana,
en el procediment abreviat 495/2013, interposat contra denegació de recurs d’alçada, per
silenci administratiu, de 31 de gener de 2013, per supressió de la paga extraordinària de
desembre de 2012.
10.- Personar-se i mostrar-se part demandada l’Ajuntament de Castelló de la Plana,
en el procediment abreviat 600/2013, interposat contra desestimació, per silenci administratiu,
de sol·licitud d’abonament de paga extra del mes de desembre de 2012 o, subsidiàriament, la
part proporcional corresponent als serveis prestats i els seus interessos.
11.- Declarar la jubilació voluntària, anticipada, d’un funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament, que ocupa lloc de treball de bomber, amb efectes del dia 11 de gener de 2014, en
què cessarà definitivament.
12.- Donar compte d’una relació formada per un total de trenta-huit declaracions
responsables d’obres per a realitzar rases/arquetes, presentades durant el passat mes de
novembre en aquest Ajuntament.
13.- Donar compte d’una relació amb un total de huitanta-nou declaracions
responsables d’obra i d’obra amb activitat i de la relació amb un total de trenta-quatre
comunicacions ambientals, presentades durant el passat mes de novembre en aquest
Ajuntament.
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