Ajuntament de Castelló de la Plana

EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DUTA A TERME
EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2014

Extracte dels acords adoptats

S'hi va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior duta a terme el dia 21 de novembre de 2014.
2.- Aprovar la modificació no substancial de la llicència atorgada a Panificadora
SONIPAN SL, el 30 de desembre de 2005, per a exercir una activitat de forn amb degustació
de café sense audició musical, en Ronda Magdalena, cantonada amb el carrer Concepción
Arenal, d'aquest terme municipal, consistent en un canvi en la distribució del mobiliari i en la
zona destinada a mostrador, que no implica reducció de les condicions de seguretat
contraincendis, i en la modificació de la relació de maquinària que suposa un increment de
potència que no aconsegueix el 20%; i donar compte del canvi de titularitat de la referida
llicència.
3.- Aprovar la modificació no substancial de la llicència atorgada el 19 de setembre
de 2014, per a una activitat de gimnàs i activitats associades: fisioteràpia, sauna, bany vapor,
centre d’estètica, en Centre Comercial La Salera, locals 12, 13, 22, 23 i 26, d'aquest terme
municipal, que consisteix en la inclusió de la zona solàrium en les activitats associades a la
principal de gimnàs, mantenint-se aquesta en els mateixos termes per a la resta de les seues
instal·lacions.
4.- 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’oficines en el
carrer Enginyer Ballester, 21 baix, d'aquest terme municipal, promoguda per SOCIEDAD
PREVENCIÓN ASEPEYO SL.

5.- 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
en el carrer del Riu Sénia, 2, d'aquest terme municipal, promoguda per BANC DE SABADELL
SA.
6.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de data 4 de novembre
de 2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’obertura de l’activitat d’unitat de
subministrament de carburants a llavat de vehicles en Quadra Lairón, 57, d'aquest terme
municipal, promoguda per ESTACIÓN DE SERVICIO VENTURA GÓMEZ II SL.
7.- 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
d’assegurances en el carrer Governador, 56, cantonada amb el carrer Tarragona d'aquest
terme municipal, promoguda per MAPFRE FAMILIAR COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS SA.
8.- 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 de venda a l’engròs
de taulellets i revestiments ceràmics en el polígon industrial Autopista Sud, naus 31 i 32
d'aquest terme municipal, promoguda per MATEX INTERDIS SL i DISTRIMAT SL.
9.- Atorgar una llicència urbanística per a construir un habitatge unifamiliar, entre
mitgeres, en el carrer Cadis núm. 49, d’aquesta ciutat, d'acord al projecte bàsic, el pressupost
del qual, segons projecte, ascendeix a 96.000,00 euros.
10.- Atorgar a la mercantil VILLARROYA INVERSIONES SL llicència urbanística per
a construir un edifici compost de planta soterrània per a trasters i local vinculat a la planta
baixa, planta baixa per a local comercial i 13 places d’aparcament i 7 habitatges en 3 plantes
en alt sota coberta en el carrer Bertomeu Reus núm. 3, cantonada amb el carrer Moyano,
d’aquesta ciutat, portant implícita la concessió de la llicència d’activitat dels garatges, d'acord
amb el projecte bàsic, el pressupost de la qual, segons projecte, ascendeix a 479.480,00 euros.
11.- Desestimar motivadament el recurs potestatiu de reposició presentat en data 1
d’agost de 2014, contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 18 de juliol de 2014, que
va ordenar el restabliment de la legalitat urbanística, procedint a la demolició de les obres
consistents en l’augment de volum de l’edificació, situades en el camí Vell del Serradal, VS-87
(Partida La Mota), polígon 22, parcel·la 239, sòl urbà, actuació integrada en sòl urbà (32-AUPEM).
12.- Aprovar els comptes justificatius presentats per entitats, en relació amb
l’atorgament a favor seu de subvencions per a realitzar projectes d’activitats; i reconéixer les
obligacions i el seu abonament.
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13.- Reconéixer les obligacions contingudes en la relació 1070R-D/2014 de data 10
de novembre de 2014, que està formada per 1 pàgina i ascendeix a un total de 673.705,28
euros.
14.- Reconéixer les obligacions contingudes en la relació 1098R-D/2014 de data 17
de novembre de 2014, que està formada per 2 pàgines i ascendeix a un total de 1.298.145,29
euros.
15.- Adjudicar a la mercantil ITGLOBAL SL la contractació del subministrament i
instal·lació de tres servidors i un dispositiu d’emmagatzemament per a còpies de seguretat per
a aquest Ajuntament, per un import de 38.709,54 euros, més 8.129 euros en concepte d’impost
sobre el valor afegit.
16.- Resoldre amb efectes a partir del 30 de novembre de 2014, el contracte
d’arrendament del local situat en la plaça de les Aules, núm. 1 i 2, d’aquesta ciutat.
17.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals l’Associació RED
HUNTERS MC CASTELLÓ.
18.- Donar compte de la relació número 10, que comprén un total de 120
declaracions responsables d’obra i d’obra amb activitat, i un total de 29 comunicacions
ambientals, totes elles presentades en aquest Ajuntament durant el mes d’octubre de 2014.
19.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria per a proveir el lloc de titular de
l’òrgan de Gestió Tributària d’aquest Ajuntament, entre el funcionariat d’Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional, subescala Intervenció Tresoreria, categoria superior.

