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 17 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 10 de gener de 2014.
2.- Modificar la llicència ambiental atorgada en data 3 d’octubre de 2008 a UNIMAT
Prevención Sociedad de Prevención SL per a instal·lar una activitat d’oficines, consultes
mèdiques i aparcament privat amb un total de 8 places de vehicles automòbils en el polígon
accés Sud, illa A, naus 9,10,11,12,13 d’aquest terme municipal, en el sentit d’incorporar els
canvis de caràcter no substancial previstos en la certificat final de la instal·lació de 16 de
desembre de 2013, i atorgar a la mateixa interessada llicència d’obertura per a la referida
activitat.
3.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de laboratori pròtesi dental en
Ronda Millars núm. 1 - 1r esquerra, d'aquest terme municipal.
4.- Atorgar a Talleres del Automóvil Hermanos Muñoz López SL llicència d’obertura
per a l’activitat de taller de mecànica, electricitat, carrosseria i pintura en Ronda Sud núm. 35,
polígon industrial Ronda Sud, d'aquest terme municipal.
5.- Decretar la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat objecte de la
declaració responsable presentada per a l’obertura d’una activitat de gimnàs en carrer La Unió
núm. 4, d'aquest terme municipal, basant-se en les actes de comprovació desfavorables
efectuades pel tècnic municipal el 16 d’octubre de 2012 i el 19 d’abril de 2013, mentre que no
s’esmenen les deficiències que hi figuren.

6.- Decretar la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat objecte de la
declaració responsable presentada per a l’obertura d’una activitat de despatx de pa i pastisseria
amb degustació de café en l'avinguda Casalduch núm. 33, d'aquest terme municipal, basant-se
en l’acta de comprovació desfavorable efectuada pel tècnic municipal el 17 de juliol de 2013,
mentre que no s’esmenen les deficiències que hi figuren.
7.- Desestimar les al·legacions formulades al termini concedit d’audiència prèvia a la
demolició de les obres de construcció d’una vivenda unifamiliar i tanca realitzades sense
llicència urbanística en el camí Donació DO-189-A, polígon 142, parcel·la 58, sòl no
urbanitzable comú i, en conseqüència, ordenar a les persones interessades la restauració de
l’ordenació urbanística vulnerada.
8.- No admetre, per extemporani, l’escrit d’al·legacions formulades al termini concedit
d’audiència prèvia a la demolició de les obres d’elevació de murs de façana i realització de
nova coberta realitzades sense llicència urbanística en el camí d'en Riera EN-41-A, polígon
135, parcel·la 177, sòl no urbanitzable (SNUC-1) i, en conseqüència, ordenar a les persones
interessades la restauració de l’ordenació urbanística vulnerada.
9.- Declarar la jubilació forçosa per edat d’un funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament, que ocupa plaça d’operari de serveis múltiples de les Brigades Municipals, amb
efectes del dia 31 de gener de 2014, en què cessarà definitivament.
10.- Autoritzar el reingrés al servei actiu d’un funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament, cap del Negociat de Desenrotllament d’Aplicacions, amb efectes del dia 1 de febrer
de 2014.
11.- Confiscar la garantia definitiva per a respondre del contracte d’explotació del
quiosc núm. 2 de premsa i gelats situat en la platja del Serradal, adjudicat per acord de la Junta
de Govern Local de data 24 de maig de 2013.
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