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 26 DE SETEMBRE DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 19 de setembre de 2014.
2.- Atorgar a TALLER AUTOMOCIÓ REYET TEAM, SLL llicència ambiental per a
instal·lar una activitat de taller de reparació d’automòbils, especialitat electricitat al carrer Cadis,
4, planta baixa, d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de cafeteria al carrer Pintor
Gambeta, 43, cantó Parc de l’Oest, 54, d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar a BU BU SHENG PINGLEI, SL llicència d’obertura per a l’activitat de
pastisseria, bar sense audició musical, a l'avinguda del Rei en Jaume, 36, escala 1, planta
baixa 1, d’aquest terme municipal.
5.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de bar-restaurant, al carrer Pizarro,
8, planta baixa, d’aquest terme municipal.
6.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de data 5 de setembre
de 2014, per a l’activitat d’institut d’educació secundària IES LA PLANA al carrer Calderón de la
Barca, camí la Plana, carrer Francisco Ruiz Cazador i avinguda Caputxins d’aquest terme
municipal, promoguda per Generalitat Valenciana, Conselleria d’Educació.
7.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 9 de setembre de
2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de centre d’estètica, a l'avinguda
Cardenal Costa, 38 d’aquest terme municipal.

8.- Donar compte del canvi de denominació social efectuat per la mercantil TRIPLEX
AUTOMOCIÓN, SL, i en conseqüència, canvi de la llicència ambiental atorgada a favor seu per
la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 7 de març de 2008, per a instal·lar una
activitat de venda, manteniment i reparació de vehicles a l'avinguda Enrique Gimeno s/n
d’aquest terme municipal; i prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de data 10
de setembre de 2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a la referida activitat
promoguda per PLANA CARRERA, SL.
9.- Donar de baixa la llicència per a exercir l’activitat de restaurant sense audició
musical al carrer Pintor Soler Blasco, cantó carrer Cid i carrer Pizarro.
10.- Donar de baixa les llicències per a instal·lar i per a exercir una activitat de
bocateria al carrer Trinitat, 60, concedides per la Junta de Govern Local en data de 29 d’abril
de 2011 i 24 de gener de 2014.
11.- Atorgar a la mercantil Miquel Alimentació Grup, SAU llicència urbanística per a
la construcció d’una unitat de subministrament de carburant situada a l’avinguda Europa, 231
d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic i d’execució, amb visat estatutari del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona, el pressupost del qual, segons projecte, ascendix a
207.535,28 euros.
12.- Atorgar a la mercantil Nayma Proyectos y Promociones, SL llicència urbanística
per a la rehabilitació d’edifici de quatre vivendes i un local comercial, sense distribuir, en el
carrer Bartolomé Reus, 7 d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic, el pressupost del qual,
segons projecte, ascendix a 138.379,46 euros.
13.- Atorgar llicència urbanística per a la reparació de coberta i substitució d’escala
mecànica de l’edifici situat al carrer Pascual Tirado, 8 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 18.542,47 euros.
14.- Atorgar llicència urbanística per a la construcció d’una vivenda unifamiliar aïllada
i soterrani aparcament situat al carrer Músic Rafael Balaguer, 29 d’aquesta ciutat, conforme al
projecte bàsic, amb visat estatutari del Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló, el
pressupost del qual, segons projecte, ascendix a 245.112,33 euros.
15.- Atorgar a Residencial Pinar del Golf llicència urbanística per a la reparació de
patologies en l’edifici Pinar del Golf siti a l’avinguda Ferrandis Salvador, 50 d’aquesta ciutat,
conforme al projecte bàsic i d’execució, amb visat estatutari del Col·legi Oficial d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Castelló, el pressupost del qual, segons
projecte, ascendix a 245.972,50 euros.
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16.- Desestimar motivadament el recurs potestatiu de reposició presentat en data 9
de juny de 2014, contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 2 de maig 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 consistents en la instal·lació d’una estructura de fusta
amb sis pilars i una coberta de teules ceràmiques, realitzada en el pati interior de la vivenda
situada al carrer Ribelles Comín, 92, 1r I.
17.- Declarar en situació d’excedència voluntària per interés particular a una
funcionària de carrera d’aquest Ajuntament, tècnic d’Administració General.
18.- Autoritzar l’arrendament de la concessió administrativa dels llocs núm. 26, 27,
28, 29, 30 i 31 de la Secció de Peixos i Mariscos del Mercat Central Municipal, pel termini d’un
any comptador des de l’adopció d'aquest acord, per una renda mensual de 600 euros per a la
totalitat dels llocs, la qual cosa fa un total de 7.200 euros anuals.
19.- Autoritzar la transmissió intervius de la concessió administrativa del 50 per 100
dels llocs 123, 124, 125, 126 i 127 de la Secció de Carns i Verdures del Mercat Central.
20.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 858R-D/2014 de data 23 de
setembre de 2014, que està formada per 2 pàgines i ascendixen a un total de 1.106.564,00
euros.
- Sol·licitar subvenció al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Delegació del
Govern per al Pla Nacional de Drogues, per a finançar la realització del Programa d’Oci
Alternatiu per a Jóvens de la ciutat de Castelló de la Plana, per import de 45.712,20 euros, que
es correspon amb el 70% del cost d’execució del projecte del programa, de l’1 de febrer al 31
de maig de 2015, a l’empara de la Resolució de 21 de juliol de 2014, de la Secretaria d’Estat de
Serveis Socials i Igualtat.

