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 9 DE MAIG DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 2 de maig de 2014.
2.- Atorgar a SOCIEDAD PREVENCIÓN ASEPEYO, SL llicència ambiental per a
instal·lar una activitat de servei de prevenció amb oficines al carrer Enginyer Ballester, 21,
planta baixa, d’aquest terme municipal.
3.- Aprovar la modificació no substancial en l’activitat de comerç major de material de
construcció de rajoles al polígon Ciutat del Transport, P-46, d’aquest terme municipal, i atorgar
a APE CERÀMICA, SL llicència d’obertura per a la referida activitat.
4.- Atorgar a PANIFICADORA SONIPAN, SL llicència d’obertura per a l’activitat de
venda menor de pa, pastisseria, brioxeria i rebosteria amb degustació de cafè al parc de l’Oest,
38, d’aquest terme municipal.
5.- Atorgar a ACESALPAN, SL llicència d’obertura per a l’activitat de despatx de pa i
cafeteria, a la ronda Magdalena, 30, d’aquest terme municipal.
6.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de bar-restaurant, al carrer
Calderón de la Barca, 13, locals 2 i 3, d’aquest terme municipal.
7.- Atorgar llicència urbanística per a la legalització d’ampliació i reforma de nau
situada en l’avinguda Benicàssim, 32, d’aquesta ciutat; i autoritzar la modificació no substancial
de l’activitat de magatzem i venda de mobiliari en aquell emplaçament.

8.- Desestimar motivadament les al·legacions presentades 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 la construcció d’un porxe al camí Travessera, TV-191, polígon 20, parcel·la 101,
amb un pressupost estimat de 2.355,43 €.
9.- Declarar la jubilació forçosa per edat d’un funcionari de carrera, amb efecte des
del dia 13 de maig de 2014, en què cessarà definitivament la seua relació com a zelador de
camps d’esport del Patronat Municipal d’Esports.
10.- Declarar la jubilació d’un funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, oficial del
Cos de Policia Local, amb efecte des del dia 28 de febrer de 2014, per haver-se-li reconegut la
Incapacitat Permanent en el grau d’Absoluta, amb possibilitat de revisió i sense perjuí que
l’interessat, una vegada desapareguda la causa objectiva que la va motivar, puga sol·licitar la
rehabilitació de la seua condició de funcionari, que li serà concedida.
11.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 165-D/2014, de data 22
d’abril de 2014, que està formada per 2 pàgines i ascendix a un total de 717.545,71 euros.
12.- Aprovar els comptes justificatius presentats per l’Associació d’Afectats/ades de
Fibromiàlgia de Castelló, Assoc. Síndrome de Down de Castelló, Assoc. d’Ajuda a Familiars de
Víctimes “Rocío López Agredano” (AFAVIR) i Associació Telèfon de l’Esperança.
13.- Adjudicar la concessió administrativa de la caseta 31 de la secció de carns i
verdures del Mercat Central Municipal, amb destinació a la venda de productes de xarcuteria,
per un termini de vint-i-un anys, i un cànon anual de 1.200 euros.
14.- Adjudicar a la mercantil Transportes Alegre Monferrer, SL, el contracte
d’arrendament amb opció de compra d’una pala carregadora per a les Brigades Municipals, per
un import total per als sis anys de duració, de 163.427,57 euros, més 34.319,79 euros en
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit.
15.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions de Veïns a l’ASSOCIACIÓ DE
FORMADORS I TERAPEUTES PER A LA CONVIVÈNCIA I EL CREIXEMENT PERSONAL
“ANTUPAINCO”.
16.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:

- Adjudicar a la mercantil MEDITERRÁNEA GESTIÓN SOCIAL Y CULTURAL, SA, el
Lot núm. 1 “Temps d'Esplai i Vine al Pinar” de la contractació, per procediment obert, del servei
per a la gestió i execució dels projectes de suport a la família “Temps d'Esplai”, “Vine al Pinar” i
“Oci Educació Especial”, inclosos en la Campanya d’Animació de l’Estiu, pel preu per
Campanya d’Animació de l’Estiu de 47.900,00 €, més 4.790,00 €, en concepte d’IVA (10%); i
adjudicar a la mercantil C.S. IDEES D’OCI I ESPORT, SL, el Lot núm. 2 “Oci Educació
Especial” de la contractació, per procediment obert, del servei per a la gestió i execució dels
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projectes de suport a la família “Temps d'Esplai”, “Vine al Pinar” i “Oci Educació Especial”,
inclosos en la Campanya d’Animació de l’Estiu, pel preu per Campanya d’Animació de l’Estiu
de 10.977,27 €, més 1.097,73 €, en concepte d’IVA (10%).

