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 25 D’ABRIL DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 16 d’abril de 2014.
2.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable, de 18 de març de 2014,
emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de botiga de verdures, a la plaça Jutge
Borrull, núm. 1 d’aquest terme municipal; i atorgar llicència d’obertura per a l’activitat de
cafeteria en el mateix emplaçament.
3.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de bar sense audició musical, al
carrer Dolors, núm. 20, planta baixa, d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar a PANHEVI, SL llicència d’obertura per a l’activitat de bar, pastisseria
sense audició musical, a la plaça Doctor Marañón, cantó Comanda de Fadrell, núm. 2, d’aquest
terme municipal.
5.- Donar compte del canvi de titularitat efectuat en l’establiment destinat a l’activitat
de bar sense audició musical al carrer Juan Ramón Jiménez, núm. 32, planta baixa local 1,
d’aquest terme municipal; i atorgar una llicència d’obertura per a la referida activitat.
6.- Donar de baixa la llicència ambiental per a una activitat de bar sense audició
musical al carrer Toga, 20, concedida en data de 7 d’agost de 2009.
7.- Atorgar a la mercantil Filia Castellón, SLU llicència urbanística per a la
construcció d’una vivenda unifamiliar aïllada i piscina al carrer Arquitecte Manuel Montesinos,
s/n, d’aquesta ciutat, el pressupost del qual, segons projecte, ascendix a 135.318,24 euros.

8.- Desestimar motivadament el recurs potestatiu de reposició interposat contra
l’acord de la Junta de Govern Local, de data 28 de febrer de 2014, que va desestimar les
al·legacions i va ordenar que en el termini d’un mes es duguera a terme la restauració de
l’ordenació urbanística vulnerada, consistent en la demolició del forjat de la coberta i la seua
reconstrucció, en l’edifici situat al carrer Major, núm. 19, carrer Isaac Peral, núm. 5 i carrer
Barraques, núm. 7 d’aquesta ciutat.
9.- Reconéixer les obligacions contingudes en la relació 145-D/2014, de data 7 d’abril
de 2014, que està formada per dos pàgines i ascendixen a un total de 1.388.585,10 euros.
10.- Abonar a la Fundació Universitat Jaume I – Empresa, la quantitat de 2.500,00
euros, com a aportació municipal, corresponent a l’exercici de 2014, com a patró d'aquesta.
11.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure entre
l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana i Cáritas Diocesana de Sogorb-Castelló per a
finançar el desenvolupament del “Programa de persones transeünts i persones sense llar“, any
2014, que comportarà una aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció, xifrada
en 544.496,44 €.
12.- Donar compte de relacions, una de declaracions responsables d’obra i d’obra
amb activitat, i una altra de comunicacions ambientals, totes elles presentades en aquest
Ajuntament durant el passat mes de març.
13.- Aprovar les Bases reguladores de la col·laboració entre l’Ajuntament de Castelló
i les entitats de crèdit per a recaptació de tributs locals i altres ingressos municipals.
14.- Atorgar a la mercantil Dreamfit Castellón, SL llicència urbanística per al
condicionament dels locals 12, 13, 22, 23 i 26 per a gimnàs i activitats associades en el Centre
Comercial Salera, situat a l’avinguda Enrique Gimeno i carretera Ribesalbes, d’aquesta ciutat,
el pressupost del qual, segons projecte, ascendix a 401.083,97 euros.
15.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Resoldre, amb efecte des del 31 de maig de 2014, els contractes d’arrendament dels
locals situats al carrer Campoamor, número 28, 2n A i B i 3r A i B, d’aquesta ciutat, subscrits
amb Romero Pavía, SL.
- Desestimar motivadament la sol·licitud d’un funcionari de carrera, agent de la Policia
Local, sobre la reincorporació al seu lloc de treball en l’Ajuntament de Castelló.
- Inadmetre la sol·licitud d’expropiació, per Ministeri de la Llei, de l’aprofitament
reservat en el Sector 27-SU-R del PGOU, presentada en el si de l’expedient d’expropiació dut a
terme per a l’execució de la ronda Oest i per tant, no procedir a l’inici de l’esmentat expedient
expropiatori, en tant que l’execució del Programa del Sector 27 del PGOU es trobe suspesa.
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- Informar favorablement l’expedient de responsabilitat patrimonial plantejat davant del
Patronat Municipal de Turisme de Castelló, podent continuar la seua tramitació per aquest
organisme.
- Deixar sense efecte, temporalment, les delegacions d’atribucions efectuades per
mitjà d’acords de la Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2011, modificat per acord
data 5 de juliol de 2013 i 25 de gener de 2013, pel que fa a les matèries delegades en l’Il·lm
Sisé Tinent d’Alcalde; i delegar tals atribucions en els i les tinents d’alcalde en què s’han
delegat les matèries que aquell tenia atribuïdes.
- Designar un regidor del Grup Municipal del Partit Popular, com a representant d’este
municipi en el Consell d’Administració de l’Empresa Mixta Nuevo Cementerio de Castellón, SA.

- Designar un regidor del Grup Municipal del Partit Popular per a representar a
l’Ajuntament de Castelló en el Consorci per a la gestió de l’Escorxador Comarcal de la Plana.

