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 21 DE FEBRER DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 14 de febrer de 2014.
2.- Aprovar la modificació no substancial de la llicència atorgada el 9 de febrer de
2007, a la Comunitat de Propietaris Garatge Pintor Ribera, núm. 13, per a instal·lar una activitat
de garatge-aparcament privat en planta baixa i dos soterranis per a un total de 36 places
automòbils al carrer del Pintor Ribera, núm. 13.
3.- Atorgar una llicència, en forma provisional, per a exercir l’activitat de sala
d’ordinadors, al carrer de Jacinto Benavente, núm. 18, planta baixa, d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar a La Tasketa Establecimientos, SL llicència d’obertura per a l’activitat de
restaurant amb música al passeig de Bonavista, Port Azahar, locals T-19 i T-20 d’aquest terme
municipal i atorgar al mateix interessat llicència d’obertura per a aquella activitat.
5.- Quedar assabentada del canvi de titularitat efectuat en l’establiment destinat a
l’activitat de cafeteria al carrer de l'Alcalde Tárrega, núm. 67 d’aquest terme municipal i atorgar
al mateix interessat llicència d’obertura per a aquella activitat.
6.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable d’11 de febrer de 2014,
efectuada per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de centre d’estètica, al carrer de Mare
Vedruna, núm. 6 B d’aquest terme municipal.
7.- 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 bar sense audició musical

al carrer de Barceló, núm. 5 d’aquest terme municipal, basant-se en les actes de comprovació
desfavorables efectuades pel tècnic municipal el 7 de novembre de 2013 i el 20 de gener de
2014, ja que no s’esmenen les deficiències que hi figuren.
8.- Atorgar una llicència urbanística per a la construcció d’una piscina annexa a
vivenda unifamiliar existent al carrer del Riu Jabalón, núm. 12 d’aquesta ciutat.
9.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 43-D/2014 de data 10 de
febrer de 2014 que està formada per 1 pàgina i ascendixen a un total de 482.491,68 euros, la
qual comença per RECIPLASA, Reciclados de Residuos La Plana, SA per la quantitat de
335.699,33 euros i acaba amb Mediterránea Gestión Social y Cultural,SA per l’import de
77.340,83 euros.
10.- Aprovar el compte justificatiu presentat per la Fundació Secretariat Gitano, en
relació amb la subvenció concedida a favor seu per a la realització del programa “Aprendre a
cuidar-nos”.
11.- Acceptar la renúncia formulada per diverses associacions de veïns integrades
en el Consell Municipal de Participació Ciutadana a subvencions corresponents a l’any 2013 i
aprovar comptes justificatius.
12.- Aprovar les “Bases del programa d’horts urbans per a gent gran Perot de
Granyana de l’Ajuntament de Castelló de la Plana”.
13.- Donar compte d’una relació de declaracions responsables d’obra, d’obra amb
activitat i comunicacions ambientals presentades en aquest Ajuntament, durant el passat mes
de gener.
14.- Donar compte de l’acord del Consell Rector del Patronat Municipal d’Esports,
sobre l'aprovació de relació d’obligacions ADIC REC (exercicis anteriors) 1/2014.
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