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 12 DE SETEMBRE DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 5 de setembre de 2014.
2.- Atorgar una llicència ambiental per a instal·lar una activitat de clínica dental amb
servei de raigs X a la plaça Àgora, Universitat, local 11, d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar a BU BU SHENG VICKY, SL llicència d’obertura per a l’activitat de
pastisseria bar sense audició musical, a l'avinguda de València, 27, travessera Almassora, 1
d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de bar-restaurant, a l'avinguda del
Rei en Jaume, 52 d’aquest terme municipal.
5.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de restaurant, al passeig
Bonavista, 45 d’aquest terme municipal.
6.- Prendre en consideració l’informe favorable de 4 d’agost de 2014, emés per
l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de comerç menor d’alimentació amb xarcuteria i
carnisseria, al carrer Ramon Lull, 35, planta baixa, d’aquest terme municipal.
7.- Donar de baixa la llicència, concedida en forma provisional, per a exercir l’activitat
de sala d’ordinadors, al carrer de Jacinto Benavente, 18, planta baixa, atorgada per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el 21 de febrer de 2014.
8.- Modificar la llicència urbanística atorgada, consistent en la redistribució completa
de les vivendes previstes, a fi d’adaptar-se a l’existència de fonamentacions mitgeres, ajustant-

se les dimensions de la parcel·la en l’edifici situat al carrer de Vilarroig, números 7 i 9,
d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic i d’execució, amb visat estatutari del Col·legi
Territorial d’Arquitectes de Castelló, subsistint íntegrament les condicions establides en l’acord
de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 20 de febrer de 2009, per mitjà del qual es
va atorgar llicència urbanística inicial.
9.- Atorgar a la mercantil Stradivarius España, SA, llicència urbanística per a la
reparació de les cornises dels balcons de la fatxada, mantenint-se les característiques
d'aquesta en la seua totalitat i mantenint els elements originals que encara es conserven,
situada al carrer d’Enmig, número 21, 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 4.254,23 euros.
10.- Desestimar motivadament les al·legacions formulades i ordenar que en el termini
d’UN MES restablisca la legalitat urbanística per mitjà de la demolició de les obres que s’han
continuat realitzant respecte a l’ordre de restauració de data 8 de juny de 2012, consistents en
l’execució de part de la vivenda unifamiliar, les construccions annexes a la vivenda per a
paellers i piscina amb una superfície de 24 m2 i una rampa pavimentada amb superfície de 40
m2 realitzades en la parcel·la situada en la urbanització la Joquera, polígon 101, parcel·la 36,
finca B (partida Benadresa), en Sòl Urbanitzable, 15-SU-R sense desenvolupar, ascendint el
pressupost d’execució material de les esmentades obres a 42.000,28 euros.
11.- Desestimar motivadament les al·legacions formulades i 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 d’una caseta d’atifells de 8 m2 i l’ampliació
d’una terrassa amb estructura metàl·lica i xapa galvanitzada de 28 m2, situades al camí Mota
Dreta, entrador de la Torre, MD-168-A, polígon 27, parcel·la 243 (partida la Mota), classificat el
sòl com a urbanitzable, unitat d’execució (09-UE-PEM) i el pressupost d’execució material de la
qual ascendix a 8.460,33 €.
12.- Aprovar els comptes justificatius presentats per entitats, en relació amb les
subvencions atorgades per aquest Ajuntament a favor seu per a la realització de projectes
d’activitats.
13.- Declarar sobrant de via pública la parcel·la de forma irregular de 34 m2, situada
al carrer Pañet de la Breva d’aquesta ciutat; i alienar-la a favor de la mercantil Solvia
Development, SLU pel preu de 3.905,17 euros.
14.- Concedir una subvenció a mitjans de comunicació escrits locals, dins de la
convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a mitjans de comunicació escrits
diaris, de caràcter local, que realitzen, durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2013 i el
2

30 de setembre de 2014, campanyes de distribució gratuïta entre els seus lectors de material
que promocione la ciutat de Castelló de la Plana en qualsevol aspecte cultural o artístic.
15.- Concedir, dins de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades
a associacions culturals que realitzen activitats de desenvolupament i foment de la cultura
durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2013 i el 30 de setembre de 2014, subvenció a
associacions culturals, l’import total acumulat de la qual ascendix a 48.700,00 euros.
16.- Denegar a IRELA LLEURESPORT, SL la sol·licitud de suspensió de l’execució
de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 31 de juliol de 2014, d’adjudicació de la
contractació del servei “Escola de matí i de vesprada”; i desestimar motivadament el recurs de
reposició interposat per la mateixa mercantil contra l’esmentat acord.
17.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Concedir un nou termini de presentació d’instàncies de set dies hàbils comptadors
des de la publicació de l’anunci del present acord al Butlletí Oficial de la Província, per a
concórrer a la convocatòria per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de Castelló de
la Plana, destinades a finançar la realització d’activitats per part de les associacions de gent
gran de la ciutat l’any 2014.

- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 851R-D/2014 de data 10 de
setembre de 2014 que està formada per 1 pàgina i ascendixen a un total de 654.716,97 euros.

- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 852R-D/2014 de data 11 de
setembre de 2014 que està formada per 2 pàgines i ascendixen a un total de 2.891.810,59
euros.

