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 24 D’OCTUBRE DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 17 d’octubre de 2014.
2.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de peces de roba, complements i
bijuteria en centre comercial Salera, local C-15 B, d'aquest terme municipal.
3.- Atorgar a CRUZ ROJA ESPAÑOLA llicència d’obertura per a l’activitat d’oficines,
a l'avinguda de València, 95 d'aquest terme municipal.
4.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de data 7 d’octubre de
2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’obertura de l’activitat de taller de reparació
d’acumuladors elèctrics al polígon Ciutat del Transport, carrer 7, illa H, nau 6, d’aquest terme
municipal, promoguda per REBACAS, SL.
5.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de data 7 d’octubre de
2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’obertura de l’activitat de centre de
fisioteràpia i podologia a l'avinguda Mare de Déu del Lledó, 9 entresòl, d'aquest terme
municipal.
6.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 10 d’octubre de
2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de magatzem i venda al detall de
productes congelats i comestibles, al carrer d’Estònia 6, nau 1, d’aquest terme municipal,
promoguda per GRUPO POIANA, SL.

7.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 14 d’octubre de
2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de centre d’estètica i perruqueria, al
carrer Sorita, 28, planta baixa, d'aquest terme municipal.
8.- Quedar assabentada de la transmissió efectuada en l’activitat d’acadèmia de
música, al carrer Pintor Soler Blasco, 24, a favor de l’associació TRES PER QUATRE; i atorgar
la modificació no substancial de la llicència atorgada per a la instal·lació de la mencionada
activitat.
9.- Atorgar llicència urbanística per a la demolició d’un immoble situat al carrer
Lepant, 31 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
1.200,00 euros.
10.- Atorgar llicència urbanística per a la construcció d’una vivenda unifamiliar aïllada
al carrer Rafael Balaguer, 14 B, 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 177.360,00 euros.
11.- Estimar parcialment les al·legacions 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 la instal·lació d’un magatzem de xapa metàl·lica de 24 m 2, situades al
camí Molinera núm. MO-38, amb un pressupost estimat de 3.240 euros.
12.- Desestimar motivadament el recurs de reposició, de data 9 de juliol de 2014,
contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 23 de maig de 2014, en què es van estimar
parcialment les al·legacions presentades, quant al farcit i posterior explanació, i van desestimar
la resta de les al·legacions presentades, i es va ordenar el restabliment de la legalitat
urbanística, per mitjà de la demolició de les obres consistents en tancament amb bloc de
formigó, situades al camí Travessera, TV-1-A, parcel·la 39, polígon 135, classificat el Sòl com
No Urbanitzable Comú (SNUC-1).
13.- Complir amb la Sentència del Jutjat del Contenciosoadministratiu núm. 2, de
Castelló, número 336/13, de 17 de setembre, en relació amb l’expedient d’infracció urbanística
per la realització d’obres de fonamentació i tanca en el quilòmetre 2 de la carretera
d’Almassora, que ordena a aquest Ajuntament procedisca a l’arxiu del referit expedient.
14.- Desestimar motivadament les sol·licituds presentades per quatre funcionaris
jubilats bombers, per a l’abonament de l’import corresponent en concepte d’indemnització per
jubilació anticipada.
15.- Aprovar el compte justificatiu presentat per la Confederació d’Empresaris de
Castelló, en relació amb la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a favor seu per al
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finançament d’actuacions en matèria de suport a emprenedors i creació d’empreses en la ciutat
durant 2014.
16.- Requerir a Juan José Sánchez López, SA (JUJOSA) perquè presente la
documentació prèvia a l’adjudicació del contracte de les obres que executa l’Ajuntament,
subsidiàriament, per a neteja de parcel·les i la seua tanca.
17.- Adjudicar a Dos Rodes Rent, SL els dos lots de l’arrendament, sense opció de
compra, de huit motocicletes equipades, amb destinació a la Policia Local, per període de
quatre anys.
18.- Inscriure en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals a l’ASSOCIACIÓ
ESPAÑOLA DEL SUEÑO-ASENARCO.
19.- Donar compte de la relació número 9, que comprén un total de 114 declaracions
responsables d’obra i d’obra amb activitat, i un total de 22 comunicacions ambientals, totes
elles resoltes durant el mes de setembre de 2014.
20.- Donar compte de la relació número 8, amb un total de 39 canvis de titularitat
d’activitats i de comunicacions de canvis de titularitat d’activitats, resolts durant el mes de
setembre de 2014.
21.- Donar compte de la relació número 3, amb un total de 9 baixes de
comunicacions ambientals, sol·licitades durant el tercer trimestre de 2014.
22.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Aprovar la participació de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana en el Programa
Europeu denominat Building Technology Accelerator-BTA; així com l’Acord del Consorci
Accelerador de Tecnologies de Construcció (ATC) i l’Acord de Col·laboració entre l’Institut
Valencià de l’Edificació (IVE), Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques i
l’Ajuntament de Castelló per al desenvolupament de les activitats emmarcades en el Projecte
Flagship BTA (Building Technology Accelerator).
- Suspendre la licitació de la contractació, per procediment obert del Servei d’Ajuda a
Domicili Polivalent de l’Ajuntament de Castelló i iniciar la tramitació de la modificació dels plecs
reguladors d'aquesta contractació relativa a la supressió de l’exigència de classificació dels
licitadors.

