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 NOVEMBRE DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 14 de novembre de 2014.
2.- Atorgar una llicència per a instal·lar una activitat d’estudi de ball al carrer Tinent
Monzonís, 28, cantó carrer Vinaròs, d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar una llicència ambiental per a instal·lar una activitat de clínica veterinària al
carrer Sant Roc, 6, planta baixa 3, d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar a DOHCS MOTOR, SL llicència ambiental per a instal·lar una activitat de
taller de reparació d’automòbils i motocicletes al carrer Serra d’Irta, 15, d’aquest terme
municipal, i autoritzar al mateix interessat l’abocament d’aigües residuals industrials a la xarxa
de clavegueram municipal, en l’exercici de l’esmentada activitat.
5.- Aprovar la modificació no substancial de la llicència atorgada el 9 de desembre de
2005, a EL CORTE INGLÉS, SA, per a exercir una activitat de centre comercial al passeig
Morella, 1, incorporant el canvi consistent en adequació de la planta soterrani segon per a
exposició i venda de materials i ferramentes.
6.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de data 7 de novembre
de 2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’obertura de l’activitat d’oficina bancària a
l'avinguda Borriana, 6, d’aquest terme municipal, promoguda per BANC DE SABADELL S.A.
7.- Atorgar una llicència urbanística per a l’ampliació i reforma de vivenda unifamiliar
entre mitgeres per mitjà de sobreelevació d’una planta i reforma de distribució interior en el

carrer Sant Cristòfol, 12, 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 62.680.00 euros.
8.- Atorgar a la mercantil Levantino Aragonesa de Tránsitos, SA llicència urbanística
per a la construcció de 4 naus diàfanes en la Dàrsena Sud del port de Castelló, conforme al
projecte bàsic i d’execució, amb visat estatutari del Col·legi d’Enginyers, Canals i Ports d’Aragó,
el pressupost del qual, segons projecte, ascendix a 1.605.361,29 euros.
9.- Desestimar motivadament l’escrit d’al·legacions, de data 16 d’octubre de 2014; i
ordenar que en el termini d’un mes es duga a terme la restauració de l’ordenació urbanística
vulnerada per mitjà de la demolició de les obres consistents en col·locació de sòl exterior amb
pedra de 150 m2 aproximadament, deixant el sòl en la situació anterior, situades al carrer del
Gessamí, 9 i 11, polígon 52, parcel·la 85, classificat el sòl com a urbanitzable sense ordenació
detallada (05-SU-R) i la valoració de la qual estimada és de 4.005,84 euros.
10.- Desestimar motivadament el recurs potestatiu de reposició presentat per la
mercantil PANAROCA-TRES, SL, contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de
setembre de 2014, que va desestimar les al·legacions presentades i va ordenar el restabliment
de 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 m 2, realitzades en la
parcel·la situada en la urbanització La Joquera, polígon 101, parcel·la 36, finca B (partida
Benadresa).
11.- Autoritzar i disposar la despesa de 12.398,20 euros a què ascendix l’import del
pagament pendent als creditors nets resultants del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat
d’Execució 55 UE-R; i reconéixer les obligacions corresponents.
12.- Aprovar el compte justificatiu presentat per l’Associació Escola d’Arts i Oficis de
Castelló, en relació amb la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a favor seu per a la
realització de projecte d’activitats del curs 2013-2014; i reconéixer l’obligació pendent i
abonament d'aquesta.
13.- Adjudicar a la mercantil Transtel, SA, per mitjà de procediment obert, la
contractació de l’arrendament sense opció de compra, d’un furgó d’atestats totalment equipat,
per a la Policia Local, per un període de quatre anys.
14.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals a l’associació IDEM.
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15.- Donar compte de la relació número 9, que comprén un total de 21 canvis de
titularitat d’activitats i de comunicacions de canvis de titularitat d’activitats, resolts durant el
passat mes d’octubre
16.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Declarar la jubilació forçosa per edat d’una funcionària de carrera, amb efecte des
del dia 21 de novembre de 2014, en què cessarà definitivament la seua relació com a auxiliar
administratiu del Negociat de Gestió Econòmica.
- Aprovar el Pla d’Igualtat en l’àmbit dels Recursos Humans de l’Ajuntament de
Castelló.
- Concedir subvencions destinades al foment d’activitats i projectes que realitzen les
associacions i entitats prestadores de serveis socials l’any 2014.

