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 DESEMBRE DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 5 de desembre de 2014.
2.- Autoritzar a GESNISA CASTELLÓN, SL, ara HOSPITAL REY DON JAIME,
SL, l’abocament de líquids residuals a la xarxa de clavegueram municipal de Castelló de
la Plana, en l’exercici de l’activitat d’hospital al carrer María Rosa Molas, cantó carrer
Doctor Vicente Altava, d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de cafeteria, al carrer Juan
d’Àustria, 65, planta baixa, d’aquest terme municipal.
4.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de data 25 de
novembre de 2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’obertura de l’activitat de
venda al detall d’articles de bijuteria en Centre Comercial Salera, local C-43, d’aquest
terme municipal, promoguda per BIJOUX BRIGITTE MODISCHE ACCESOIRES, SL.
5.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de data 25 de
novembre de 2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’obertura de l’activitat de
clínica veterinària a l'avinguda Germans Bou, 34, planta baixa, porta 1a, d’aquest terme
municipal, promoguda per CLÍNICA MASCOTAS SERVICIOS VETERINARIOS, SLP.
6.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 22 d’abril de
2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de comerç menor integrat, a
l'avinguda de Vila-real, 6-8 d’aquest terme municipal, promoguda per ZAFILO 2012, SL, i

declarar la caducitat i l’arxivament de les actuacions realitzades en relació amb
l’expedient de llicència ambiental iniciat per la referida mercantil per a la instal·lació d’una
altra activitat en el mateix emplaçament.
7.- Quedar assabentada de la transmissió efectuada en l’activitat de venda
menor de joguets i articles d’esport al carrer Sant Fèlix, 49; i prendre en consideració
l’acta de comprovació favorable de data 14 de novembre de 2014, emesa per l'enginyer
tècnic municipal per a l’obertura de la referida activitat.
8.- Atorgar a la mercantil Administración Integral Castellón, SL llicència
urbanística per a la demolició d’edificis independents i mur perimetral, al carrer
Panderola, 2 i 4, 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 16.409,35 euros.
9.- Desestimar motivadament el recurs potestatiu de reposició presentat el 18
de juny de 2014, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 de maig de 2014,
que va desestimar les al·legacions formulades a l’expedient d’infracció urbanística incoat
per la realització d’obres de construcció d’un porxe, realitzat amb pals metàl·lics, i coberta
de xapa, al camí Travessera, TV-191, polígon 20, parcel·la 101, Sòl Urbanitzable, Unitat
d’Execució 07-UE-PEM, sense desenvolupar, i li va ordenar la restauració de la legalitat
urbanística alterada (demolició).
10.- Desestimar motivadament el recurs de reposició de data 13 de novembre
de 2014, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 d’octubre de 2014, que va
ordenar que en el termini de TRES MESOS es procedisca a 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 de la qual ascendix
a 45.640,44 euros.
11.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 1130R-D/2014 de
data 24 de novembre de 2014, que està formada per 2 pàgines i ascendix a un total de
2.244.909,56 euros.
12.- Desestimar la sol·licitud d’indemnització per jubilació anticipada voluntària
presentada per un bomber jubilat, ja que no es complix el requisit establit en l’article
33.6.1 de l’Acord/Conveni regulador de les condicions de treball dels/de les
empleats/ades públics d’aquest Excm. Ajuntament.
13.- Aprovar l’expedient per a contractar, per mitjà de procediment obert, el
subministrament de materials asfàltics per al Servei Municipal de Brigades de l’Excm.
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Ajuntament de Castelló de la Plana, amb una duració de dos anys i amb un pressupost
màxim de 99.173,55 euros, més 20.826,45 euros en concepte d’Impost sobre el Valor
Afegit, així com el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques
que formen part d'aquest, les quals regiran la contractació.
14.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure
amb la Fundació Huguet de la Comunitat Valenciana, per a finançar les activitats culturals
durant l’any 2014, que comporta una aportació econòmica municipal, en concepte de
subvenció, xifrada en 20.000 euros.
15.- Tindre per desistida de la seua sol·licitud d’inscripció en el Registre
Municipal d’Associacions Veïnals a l’associació PERSONES SORDOCEGUES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA, en no haver presentat la documentació requerida per a la
seua esmena, i arxivar la seua petició.

