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 11 D’ABRIL DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 4 d’abril de 2014.
2.- Atorgar una llicència ambiental per a instal·lar una activitat de taller de tapisseria i
magatzem al carrer Riu Xúquer, 10 d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar una llicència ambiental per a instal·lar una activitat de confiteriapastisseria al carrer Major, 57 d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de bar-cafeteria, a la ronda
Magdalena, 8 d’aquest terme municipal.
5.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de restaurant, al carrer María Rosa
Molas, 15, planta baixa E.3 planta baixa B, d’aquest terme municipal.
6.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de bar al carrer Cabanes núm. 8,
planta baixa, d’aquest terme municipal.
7.- Atorgar a ROMECER SL llicència d’obertura per a l’activitat d’oficines amb
garatge aparcament amb un total de 15 places a l'avinguda Casalduch, 55 d’aquest terme
municipal, subjectant l’exercici d'aquesta a la instal·lació d’una barana de protecció als dos
costats de la porta del garatge.
8.- Aprovar la modificació no substancial de la llicència atorgada l’11 d’octubre de
2013, per a exercir una activitat de bar-bocateria al carrer Herrero, 64 d’aquest terme,
incorporant el canvi previst en la memòria tècnica subscrita per l’arquitecte, de data 22 de

novembre de 2013, que consistix en una ampliació de capacitat de 30 a 39 persones,
mantenint-se aquesta en els mateixos termes per a la resta de les seues instal·lacions.
9.- Desestimar motivadament la sol·licitud formulada per la mercantil Promociones
Levantino Aragonesas, SA, en el seu escrit presentat en data 11 de desembre de 2013, registre
d’entrada número 75184, ja que el termini per a executar les obres de la llicència concedida en
data 21 de gener de 2011, expedient número 3/2010, es va determinar en 3 mesos per a iniciar
l’activitat i 24 mesos per a acabar-la i l’ampliació a cinc anys no s’ajusta a l’article 198 de la Llei
Urbanística Valenciana i a l’article 92 del Règim Urbanístic Transitori; i iniciar el procediment de
caducitat d'aquesta llicència.
10.- Declarar la jubilació voluntària anticipada d’un funcionari de carrera, amb efecte
des del dia 15 d’abril de 2014, en què cessarà definitivament la seua relació com a bomber de
l’Excm. Ajuntament de Castelló.
11.- Declarar la jubilació d’un funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, que ocupa
plaça de músic, amb efecte des del dia 13 de febrer de 2014, per haver-se reconegut la
Incapacitat Permanent en el grau de Total, 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.
12.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 106-D/2014, de data 25 de
març de 2014, que està formada per 2 pàgines i ascendixen a un total de 248.571,52 euros.
13.- Aprovar l’expedient per a contractar el subministrament de combustible
d’automoció per als vehicles de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, amb una duració
de dos anys i amb un pressupost màxim de 413.223,14 euros, més 86.776,86 euros en
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, així com el plec de clàusules administratives i el plec
de prescripcions tècniques que formen part d'aquest, els quals regiran la contractació.
14.- Sol·licitar a la Direcció General de l'Aigua autorització d’abocament al mar de les
aigües procedents de l’emissari submarí de l’estació depuradora d’aigües residuals de Castelló
de la Plana; sol·licitar a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, del Ministeri
del Medi Ambient i Medi Rural i Medi Marí la concessió d’ocupació d’una superfície de 465,35
m2 del domini públic marítim terrestre, corresponent a un tram de 310,23 metres de l’emissari
submarí de l’estació depuradora d’aigües residuals de Castelló de la Plana; sol·licitar a
l’Autoritat Portuària de Castelló concessió administrativa d’ocupació de 3.278,36 m 2 del domini
públic marítim terrestre corresponent a un tram de 2.184 metres de l’emissari submarí de
l’estació depuradora d’aigües residuals de Castelló de la Plana; sol·licitar a la Direcció General
de Ports, Aeroports i Costes de la Conselleria l’ús de la zona de servitud de protecció fora del
domini públic marítim-terrestre; abonar a la Generalitat Valenciana 1.500 euros en concepte del
pagament de la taxa per sol·licitud d’autorització d’abocaments a aigües marítimes litorals; i
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adquirir el compromís de consignar en el Pressupost Municipal de 2015 i següents, l’import
suficient per a atendre el pagament del cànon anual per abocaments.
15.- Personar-se i mostrar-se part demandada l’Ajuntament de Castelló de la Plana
en el recurs contenciosoadministratiu, procediment abreviat núm. 000058/2014, interposat per
la mercantil JGR Castellón, SA, contra l’Acord de la Junta de Govern Local, de 17 de maig de
2013, que va acordar la imposició de penalitats per incompliment dels compromisos adquirits
en el contracte d’obres del “Projecte de reparació de coberta en Biblioteca Municipal, millora
d’accessibilitat en Biblioteca Municipal i Museu Etnològic, i condicionament llums d’emergència
de la Casa de la Cultura”.
16.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure entre
l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana i l’Associació Cultural de Belles Arts i Artesania de
Castelló, per a finançar l’execució del Projecte d’activitats del curs 2013-2014, que comporta
una aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció, xifrada en 13.500 euros.
17.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure entre
l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana i l’Associació Escola d’Arts i Oficis de Castelló, per
a finançar el projecte d’activitats del curs 2014-2015, que comporta una aportació econòmica
municipal, en concepte de subvenció, xifrada en 12.000,00 euros.
18.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure entre
l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana i l’IES Francisco Ribalta de Castelló, per al
finançament del Programa d’Intercanvi Cultural amb l’institut St. Mary's School de Chesterfield,
que comporta una aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció, xifrada en
1.800,00 euros.
19.- Exigir el reintegrament de la quantitat de 3.862,00 euros, abonats
anticipadament a l’Associació Llevantina Ajuda i Investigació dels Trastorns de la Personalitat –
A.L.A.I.T.P per al desenvolupament del projecte “Programa de rehabilitació psicosocial per a
persones amb malaltia mental i trastorns de la personalitat”, de la subvenció concedida en la
convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al foment d’activitats i projectes que
realitzen les associacions i entitats prestadores de Serveis Socials corresponents a l’exercici
2012, més els interessos de demora l’import dels quals ascendix a la quantitat de 159,77 euros,
per la justificació insuficient de la subvenció.
20.- Aprovar el Projecte de modificació del Reglament per a la creació, modificació i
supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal de titularitat de l’Ajuntament de
Castelló de la Plana; i formular al Ple la corresponent proposta per a la seua aprovació inicial.
21.- Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat contra l’acord de la Junta
de Govern Local, de data 7 de febrer de 2014, pel qual es va ordenar el restabliment de la

legalitat urbanística, procedint a la demolició de la construcció d’una tanca, al camí Motor del
Serradal, entrador Bucaner, polígon 19, parcel·la 143, MA 2-2-C i MA-2-D, Sòl Urbà (07-AUPEM), atés que les obres relatives a la tanca s’han realitzat sense la preceptiva llicència
urbanística.
22.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Adjudicar definitivament les autoritzacions per a la venda no sedentària en el Mercat
del Grau per un termini de 15 anys, des del dia 1 d’abril de 2014 fins a l’1 d’abril de 2029, tant
dels llocs actualment ocupats com d’aquells vacants de nova creació; donar de baixa, amb
efecte des del 31 de març de 2014, a diversos venedors; inadmetre unes sol·licituds
d’autorització de venda no sedentària; i rectificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data
21 de març de 2014, en el punt Primer, apartat 1.2 de Fruites i Verdures, lloc 96, en relació
amb el nombre de metres de l’adjudicació ja que en compte de 3 metres ha de dir 6 metres.
- Cessar, a la vista de la seua proposta, al coordinador general de l’Àrea de Govern de
Desenvolupament Sostenible de la Ciutat d’aquest Ajuntament, que reingressarà al servei actiu
en el moment que prenga possessió en el lloc de treball de director d’Urbanisme.
- Rectificar l’error material arreplegat en l’apartat “Dimensions” de la clàusula 3a del
plec de prescripcions tècniques regulador de la contractació de l’arrendament sense opció de
compra, de dos vehicles elèctrics amb destinació a l’àrea de Govern de Desenvolupament de la
Ciutat, Medi Ambient i Serveis Públics aprovat per la Junta de Govern Local, de data 21 de
març de 2014, havent d’entendre que on indica: “Amplària mínima sense retrovisors 1.850 mm”
hauria de dir “Amplària màxima sense retrovisors 1.850 mm”; aprovar i incorporar a l’expedient
el plec de prescripcions tècniques, de data 7 d’abril de 2014, que juntament amb el plec de
clàusules administratives aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de
març de 2014, regiran la contractació; i suspendre la licitació en curs i iniciar un nou termini per
a la presentació de proposicions de 15 dies naturals comptadors des de la publicació de
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 142-D/2014, de data 3 d’abril
de 2014, que està formada per 1 pàgina i ascendixen a un total de 731.218,69 euros, la qual
comença i acaba per VIVERS CENTRE VERD SAU per les quantitats de 360.985,99 euros i
370.232,70 euros, respectivament.
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