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 13 DE JUNY DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 6 de juny de 2014.
2.- Atorgar a BANC DE SABADELL, SA llicència ambiental per a instal·lar una
activitat d’oficina bancària al carrer Riu Sénia, 2, d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar a BANC DE SABADELL, SA llicència ambiental per a instal·lar una
activitat d’oficina bancària a l'avinguda de Borriana, 6, d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar a KRAKATOA RECORDS, SL llicència ambiental per a instal·lar una
activitat de producció de peces viníliques al carrer Itàlia, 202 B, d’aquest terme municipal.
5.- Atorgar una llicència ambiental per a instal·lar una activitat de clínica dental a la
ronda Millars, 71, planta baixa, d’aquest terme municipal.
6.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de gimnàs al carrer La Unió, 4,
d’aquest terme municipal.
7.- Decretar la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat objecte de la
declaració responsable presentada, per a l’obertura d’una activitat de BAR SENSE MÚSICA
(AMPLIACIÓ) a la RONDA MAGDALENA, 62, PLANTA BAIXA, d’aquest terme municipal,
basant-se en les actes de comprovació desfavorables efectuades pel tècnic municipal el 15
d’abril de 2011 i el 14 de març de 2014, mentre no s’esmenen les deficiències que figuren en
aquestes.

8.- Decretar la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat objecte de la
declaració responsable presentada per a l’obertura d’una activitat de RESTAURANT al
CARRER FÉLIX BREVA, 122, PLANTA BAIXA, d’aquest terme municipal, basant-se en
l’informe desfavorable emés pel tècnic municipal el 23 de gener de 2014, mentre no s’esmenen
les deficiències que figuren en la mateixa.
9.- Atorgar una llicència urbanística per a la construcció d’una vivenda unifamiliar en
filera (1a fase) al carrer Pintor Francisco Vidal Serrulla, 8, d’aquesta ciutat, conforme al projecte
bàsic, el pressupost del qual, segons projecte, ascendix a 829.225,83 euros.
10.- Atorgar una llicència urbanística per a l’ampliació de vivenda unifamiliar aïllada
existent a la quadra Villalón,10 i carrer de l’Alzina, d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic i
d’execució, el pressupost del qual, segons projecte, ascendix a 55.166,78 euros.
11.- Declarar la jubilació d’un funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, zelador de
Grup Escolar, amb efecte des del dia 6 de març de 2014, per haver-li reconegut la Incapacitat
Permanent en el grau d’Absoluta, amb possibilitat de revisió a partir del dia 3 de setembre de
2014.
12.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 259-D/2014, de data 2 de
juny de 2014, que està formada per 2 pàgines i ascendixen a un total de 368.961,86 euros.
13.- Declarar vàlida la licitació per a contractar, per mitjà de procediment obert,
l’arrendament sense opció de compra, de sis motocicletes totalment equipades, per a la Policia
Local de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana; i adjudicar a la mercantil Dos Rodes Rent,
l’esmentat contracte, per un període de quatre anys i per un import total mensual per cada
motocicleta de 430 euros, més 69,30 en concepte d’IVA.
14.- Declarar efecte no utilitzable els vehicles municipals adscrits al servei de les
Brigades Municipals i al Negociat d’Agricultura; i disposar la seua alienació com a residus sòlids
urbans a la mercantil Desguaces Hermanos Villamón, SA i donar-los de baixa en l’Inventari del
Patrimoni Municipal.
15.- Aprovar el conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb l’Ajuntament de
Benicàssim per al finançament de la XLVIII edició del Certamen Internacional de Guitarra
Francisco Tárrega Benicàssim, que comporta una aportació econòmica municipal, en concepte
de subvenció, xifrada en 4.000,00 euros.
16.- Aprovar l’expedient de contractació, que comprén la del plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han de regir la contractació, per
mitjà de procediment obert, del subministrament de “vals de compra” destinats a l’adquisició per
les persones beneficiàries d’ajudes d’emergència social concedides per l’Ajuntament de
Castelló, de productes per a cobrir necessitats bàsiques d’alimentació i higiene, amb un
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pressupost màxim del contracte per als setze mesos de duració total d'aquest, que ascendix a
l’import de 205.000,00 €, IVA exempt i un tipus de licitació de 25,00 €, a la baixa, IVA exempt,
per “val de compra”.
17.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per part de l’Excm.
Ajuntament de Castelló de la Plana, destinades al foment de projectes i activitats que realitzen
les associacions i entitats sense finalitat lucrativa amb centres o serveis autoritzats pel Govern
Valencià basant-se en el Decret 132/2010, de 3 de setembre, en el municipi de Castelló de la
Plana, en matèria de reinserció de persones que presenten problemes de drogodependències i
altres trastorns addictius durant l’any 2014, amb un pressupost màxim de 95.000,00 €.
18.- Informar favorablement la desestimació de la reclamació d’indemnització
presentada pels danys valorats en 3.037,67 euros, patits en data 28 de febrer de 2013 en la
seua persona segons manifesta, com a conseqüència de la caiguda patida en el
desenvolupament d’un partit amistós de futbol sala en el pavelló Poliesportiu del parc esportiu
“Sindical”, per no haver quedat acreditat el nexe causal entre els danys reclamats i el
funcionament del servei públic.
19.- Donar compte de canvis de titularitat d’activitats i de comunicacions de canvis de
titularitat d’activitats, resolts en el passat mes de maig, per decret de l’Il·lustríssim Senyor
Tinent d’Alcalde, regidor delegat de Sostenibilitat, Medi Ambient i Control Urbanístic, tot això de
conformitat amb els articles 62 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la
Contaminació i Qualitat Ambiental, 12 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat,
d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i la Llei 12/2012, de 26 de
desembre, de Mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
20.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Aprovar el projecte d’addenda al conveni de col·laboració subscrit el dia 16 de juliol
de 2012, entre la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública i l’Excm. Ajuntament de Castelló
de la Plana, per al finançament de l’execució de les obres de rehabilitació de l’edifici situat a la
plaça Hort de Corders de Castelló de la Plana.

