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 16 DE MAIG DE 2014

Extracte dels acords adoptats
Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 9 de maig de 2014.
2.- Atorgar una llicència ambiental per a instal·lar una activitat de consulta de
medicina general i nutrició al carrer María Rosa Molas, 40 D’1, d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar a VINELA-RESTO, SL llicència d’obertura per a l’activitat de restaurant
sense música, al centre comercial Salera, local A 18-B, d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar a MAREBAR, SL llicència d’obertura per a l’activitat de bar-cafeteria, a
l'av. de l’Alcora, 7 d’aquest terme municipal.
5.- Modificar la llicència municipal atorgada a FREMAP-MUTUA DE ACCIDENTES
en data 19 de maig de 1995, per a instal·lar una activitat de clínica assistencial al carrer María
Teresa González Justo, 2-4-6, d’aquest terme municipal, en el sentit d’incorporar els canvis de
caràcter no substancial previstos en la certificació final de la instal·lació, consistents en la
reducció de la superfície de l’activitat i xicotetes modificacions en la distribució de les
instal·lacions; i atorgar a aquest interessat llicència d’obertura per a l’esmentada activitat en el
mateix emplaçament.
6.- Modificar la llicència ambiental atorgada a PROCASBIER PROMOTORA, SL en
data 17 d’octubre de 2008, per a instal·lar una activitat de garatge-aparcament amb un total de
16 places de vehicles automòbils al carrer Pintor López, cantó carrer Mestre Giner, d’aquest
terme municipal, en el sentit d’incorporar els canvis de caràcter no substancial previstos en la
certificació final de la instal·lació, consistents a modificar dos places d’aparcament, que passen

de ser places d’automòbil a places de motocicleta, quedant la distribució en un total de 16
places (14 places per a vehicles automòbils i 2 places per a motocicletes); i atorgar a aquest
interessat llicència d’obertura per a l’esmentada activitat en el mateix emplaçament.
7.- Donar compte de la transmissió efectuada en l’activitat de perruqueria a l'av.
Pérez Galdós, 4 esquerra, d’aquest terme municipal; i atorgar una llicència d’obertura per a la
referida activitat.
8.- 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 saló d’estètica i perruqueria, al
bulevard Vicente Blasco Ibáñez, 6, planta baixa, d’aquest terme municipal.
9.- Rectificar l’error material produït en l’acord adoptat per la Junta de Govern Local,
en sessió celebrada el 19 de setembre de 2008, en el sentit que l’activitat per a la qual es va
autoritzar el canvi de titularitat ha de ser la de BAR-RESTAURANT SENSE AUDICIÓ
MUSICAL; i donar compte del canvi de titularitat efectuat en aquesta activitat situada al carrer
Riu Navia,16, planta baixa esquerra, d’aquest terme municipal.
10.- Donar de baixa la llicència per a la instal·lació de l’activitat d’obrador de
pastisseria amb expositor, situada a l’av. Barcelona, 15, planta baixa, concedida en data de 25
d’octubre de 2013.
11.- Desestimar motivadament el recurs potestatiu de reposició interposat, contra
l’acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de març de 2014, pel qual es va acordar
restablir la legalitat urbanística i procedir a la demolició de les obres consistents en la
construcció d’una vivenda unifamiliar aïllada d’uns 80 m2 de superfície construïda de dos
plantes, amb un pressupost estimat de 25.982,33 euros, al camí Senillar, número SN-18-A,
(Partida Senillar), polígon Cadastral 19, parcel·la 19, Sòl No Urbanitzable.
12.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 181-D/2014, de data 28
d’abril de 2014, que està formada per 2 pàgines i ascendixen a un total de 431.624,92 euros.
13.- Aprovar els comptes justificatius presentats, així com reconéixer l’obligació i
abonar l’import de la subvenció.
14.- Incoar el procediment de resolució de la concessió administrativa de la cafeteria
del Mercat municipal Sant Pere del Grau, amb un cànon anual de 5.000 euros i un termini de
duració d’onze anys, per falta del pagament del cànon concessional.
15.- Adjudicar a la mercantil Plácido Gómez, SL, el contracte del subministrament de
material fungible d’oficina per a l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, amb una duració
de dos anys i amb un pressupost màxim de 70.697,38 euros, més 14.846,45 euros en concepte
d’Impost sobre el Valor Afegit.
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16.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb la
Fundació Aspropace de la Comunitat Valenciana per a finançar l’execució del projecte
“Activitats d’oci en un centre residencial”, que comportarà una aportació econòmica municipal,
en concepte de subvenció, xifrada en 8.426,28 €.
17.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb
l’Associació de Pares de Xiquets Autistes de Castelló (APNAC), per a finançar parcialment el
projecte “Respiro Familiar, Oci i Temps Lliure”, durant l’any 2014, que comportarà una
aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció, xifrada en 20.299,13 €.
18.- Aprovar el projecte de conveni que s'ha de subscriure amb la Compañía de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl per a subvencionar el projecte “Allotjament
Alternatiu Pont”, que comportarà una aportació econòmica municipal, en concepte de
subvenció, xifrada en 38.890,48 €.
19.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb
Cáritas Interparroquial, per a subvencionar el programa “Aules de Formació Familiar”, que
comportarà una aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció, xifrada en
136.866,98 €.
20.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb
Fundació Secretariat Gitano, per a subvencionar el projecte “Centre d’esplai Racó Màgic”, que
comportarà una aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció, xifrada en
17.747,66 €.
21.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions
juvenils durant l’any 2014, amb un pressupost màxim de 5.700,00 €.
22.- Aprovar el Projecte d’Ordenança Reguladora de la platja de Castelló de la
Plana; i, en conseqüència, formular al Ple la proposta d’acord per a la seua aprovació inicial.
23.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Modificar l’acord de Junta de Govern Local, de data 15 de juny de 2011, modificat
per acords de dates 17 de juny, 22 de juliol i 5 d’agost de 2011, pel qual s’aprova la constitució
de les Comissions d’Estudi de Caràcter Permanent i es determina la seua composició; respecte
de la Comissió d’Estudi de l’Àrea de Desenvolupament de la Ciutat, Sostenibilitat, Medi
Ambient, Vivenda i Serveis Urbans, designant un vicepresident i un vocal.
- Iniciar la tramitació de l’expedient per a la concertació d’Operació de Tresoreria
2/2014.

