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 31 DE GENER DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 24 de gener de 2014.
2.- Atorgar a Colegio San Cristóbal, SL, llicència d’obertura per a l’activitat de centre
escolar al carrer de Sant Jordi del Maestrat, s/n d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar a Eventos La Plana, SLU llicència d’obertura per a l’activitat de discoteca,
al polígon Els Xiprers, nau 63-6 cantó Av. Gran Via Tárrega Monteblanco d’aquest terme
municipal.
4.- Atorgar a Rambla Dolz Urbana, SL llicència d’obertura per a l’activitat de salólounge, al carrer d'Alloza, 185, planta baixa, d’aquest terme municipal.
5.- Modificar la llicència d’obertura atorgada, el 28 de juny de 2013, a Il Solito Posto,
SLL, per a l’activitat de pizzeria, al passeig de Bonavista, 34, planta baixa, d’aquest terme
municipal en el sentit d’ampliar la zona de menjador, i una zona de magatzem i vestuari del
personal.
6.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 21 de gener de 2014,
emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de magatzem i venda al detall de
productes congelats i comestibles, al polígon industrial Fadrell, c/ Barranc de Fraga, 54
d’aquest terme municipal promoguda per Pescados Rogelio Badenas, SL.
7.- Declarar la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat objecte de la
declaració responsable presentada per a l’obertura d’una activitat de lounge-bar al c/Orpesa,

núm. 5, planta baixa, d’aquest terme municipal, basant-se en l’informe emés per l'enginyer
municipal, el 4 de novembre de 2013.
8.- Declarar la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat objecte de la
declaració responsable presentada per Carnes al Corte de La Serra, SL, per a l’obertura d’una
activitat de restaurant a l'avinguda de Lairón, nau 13, polígon Quadra La Salera, d’aquest terme
municipal, basant-se en l’acta de comprovació desfavorable efectuada pel tècnic municipal el
24 de juliol de 2013, ja que no s’esmenen les deficiències que figuren en aquesta.
9.- Desestimar el recurs de reposició presentat per la Comunitat de Propietaris
Edificis Coronado II, situat al carrer d'Orpesa, núm. 5 de Castelló de la Plana, contra l’acord
adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 3 de febrer de 2012, pel qual es va
acordar atorgar llicència d’obertura per a l’activitat de bar amb audició musical en el mateix
emplaçament.
10.- Atorgar una llicència urbanística per a la construcció d’una vivenda unifamiliar
aïllada en la urbanització Racó de la Torreta, carrer de Joan Miró, núm. 37, d’aquesta ciutat.
11.- Atorgar a la mercantil Estaciones de Servicio Castellón, SL llicència urbanística
per a la reforma de llavador de vehicles existent i inclusió de venda de carburant (2 assortidors,
3 llocs de subministrament) a l’avinguda de Lairón, cantó carrer de Portugal, parcel·les 63 i 64,
d’aquesta ciutat.
12.- Atorgar una llicència urbanística per a la substitució de forjat i coberta en
vivenda existent al carrer d'Alloza, núm. 46, d’aquesta ciutat.
13.- Aprovar el compte justificatiu presentat per CCA Centre Ciutat Castelló, SA, en
relació amb la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a favor seu per a la potenciació
d’accions de dinamització i promoció del comerç local i associacionisme comercial durant l’any
2013.
14.- Aprovar els comptes justificatius presentats per l’Associació Protectora Amics
dels Animals de Castelló i per huit més, en relació amb les subvencions atorgades per aquest
Ajuntament a favor seu per a la realització de projectes d’activitats en matèria de sanitat.
15.- Acceptar la renúncia i devolució efectuades per l’ONGD Fundación del Valle, en
relació amb la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a favor seu per a la realització d’un
projecte de cooperació al desenvolupament durant 2011 i, en conseqüència, aprovar els
comptes justificatius presentats per aquella fundació i per l'ONG Solidaritat amb el Tercer Món.
16.-

Estimar les al·legacions formulades per Actia Iniciativas, SL a l’expedient

d’imposició de penalitats per l’adjudicació del contracte d’obres del projecte bàsic de centre
social al Grau de Castelló de la Plana i, en conseqüència, deixar sense efecte l’acord que va
incoar aquell expedient i arxiu d’aquest.
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17.- Resoldre les al·legacions formulades a l’expedient d’imposició de penalitats
incoat a Actia Iniciativas, SL, adjudicatària del contracte d’obres del projecte de construcció de
set pistes de pàdel al costat de l'estadi Castàlia.
18.- Tindre per desistida de la seua sol·licitud d’inscripció en el Registre Municipal
d’Associacions de Veïns a l’Associació Espanyola del Son (ASENARCO), al no haver presentat
la documentació requerida per a la seua esmena, i arxivar la seua petició sense més tràmit.
19.- Sol·licitar subvenció a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per import de
80.136,79 euros, per al funcionament de l’oficina municipal de promoció de l’ús del valencià, a
l’empara de l’Ordre 3/2014, de 13 de gener (DOCV núm. 7194, de 17 de gener de 2014).
20.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
–

Adjudicar a Gestoría Vasca, SL el contracte d’arrendament, sense opció de

compra, d’un vehicle per a representació oficial d’aquest Ajuntament, per període de dos anys i
amb un import màxim de 19.156,21 euros, més 3.043,79 euros en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit.
–

Abonar a l’alumnat del curs “Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua”, en

concepte de beca d’assistència, la quantitat corresponent als dies lectius assistits a aquest.

