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 14 DE FEBRER DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 7 de febrer de 2014.
2.- Modificar la llicència ambiental atorgada per a la instal·lació de l’activitat
d’aparcament per a set places d’automòbil i dos motocicletes, situada al carrer de Lepant, núm.
106, planta baixa, en el sentit de reduir el nombre de places d’automòbil i atorgar al mateix
interessat llicència d’obertura per a l’activitat d’aparcament per a sis places d’automòbil i dos
motocicletes en el referit emplaçament.
3.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de bar, cafeteria i bocateria, al
carrer del Riu Adra, núm. 24 d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar a la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat llicència d’obertura per
a l’activitat de Centre de Salut Castalia II a la plaça de les Illes Columbretes, cantó carrer de
Cerdà de Tallada d’aquest terme municipal.
5.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de cafeteria amb venda de pa i
cocció de masses congelades, al carrer de Colón, núm. 34, planta baixa, d’aquest terme
municipal.
6.- 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-restaurant al carrer del
Mestre Ripollés, núm. 6 d’aquest terme municipal, basant-se en l’acta de comprovació

desfavorable efectuada pel tècnic municipal el 15 de febrer de 2013, en tant que no s’esmenen
les deficiències que figuren en aquesta.
7.- Atorgar a la mercantil Sociedad Fomento Agrícola Castellonense, SA (FACSA)”
amb CIF núm. A-12000022 i amb domicili al carrer Major, núm. 82-84, llicència urbanística per
a la conducció de transport d’aigua potable de 2.404 metres entre l’avinguda dels Germans Bou
i el polígon el Serrallo d’aquesta ciutat.
8.- Atorgar una llicència urbanística per a l’ampliació de pub situat al carrer dels
Caçadors, núm. 25, 27 i 29, d’aquesta ciutat.
9.- Desestimar les al·legacions formulades en el procediment d’infracció urbanística
incoat per la realització d’obres, sense llicència urbanística, de reparació i construcció d’una
teulada en vivenda situada al camí de la Molinera, núm. MO-110, partida Senillar, polígon 15,
parcel·la 199, Sòl Urbà 02-AU-PEM i, en conseqüència, ordenar el responsable la restauració
de l’ordenació urbanística vulnerada.
10.- Resoldre les al·legacions formulades en el procediment d’infracció urbanística
incoat per la realització d’obres, sense llicència urbanística, de reforma d’edificació tipus
vivenda unifamiliar consistent en la construcció d’un terrat amb baranes d’obra, situada al camí
d'Almalafa AL-112, polígon 57, parcel·la 66 i ordenar la restauració de la legalitat urbanística
vulnerada.
11.-

Aprovar els comptes justificatius presentats per l’Associació de Veïns Sant

Agustí i Sant Marc i per vint-i-una més, en relació amb les subvencions atorgades per aquest
Ajuntament a favor seu per a la realització de projectes d’activitats.
12.- Aprovar l’expedient per a contractar, per mitjà de procediment obert,
l’arrendament amb opció de compra, d’una pala carregadora per a les Brigades Municipals, per
un període de sis anys i amb un pressupost màxim, descomptant el pagament en espècie
(valor de la pala propietat municipal Pala Case 721 B, matrícula CS-40956) de 158.400 euros,
més 33.264 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, així com el plec de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació.
13.- Adjudicar a la mercantil TISSAT, SA, el contracte del servei d’allotjament de
servidors i emmagatzemament corporatius en un centre de processos de dades externes, per
un període de quatre anys i per un import de 72.311,21 euros més 15.185,35 euros, en
concepte d’Impost Sobre el Valor Afegit, amb estricta subjecció als plecs reguladors de la
contractació.
14.- Acceptar la donació efectuada per les filles del senyor Josep Forcada Polo,
autor teatral de Castelló, de diversos manuscrits i documents pertanyents al seu arxiu personal.
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15.- Autoritzar la transmissió intervius de la concessió administrativa de la caseta 47
de la secció de carns i verdures del Mercat Central Municipal.
16.- Declarar desproporcionades tres proposicions presentades al procediment
convocat per a la contractació del servei de manteniment i reparació d’aparells elevadors en
edificis

municipals,

classificar

la

resta

de

proposicions

admeses

i

no

declarades

desproporcionades i requerir la documentació justificativa, previ a l’adjudicació, a la mercantil
proposta.
17.- Resoldre el recurs de reposició interposat per Juan José Sánchez López, SA
contra decret que va resoldre la imposició de penalitats per incompliment de compromisos
adquirits com a adjudicatària dels contractes d’obres de millores en clavegueram i prolongació
de l’avinguda de Ferrandis Salvador fins a l’avinguda de Harley Davidson del Grau;
d’infraestructura de clavegueram en el carrer Sardina del Grau; de construcció d’instal·lacions
esportives al carrer del Riu Navia (Peri 8); de construcció d’instal·lacions esportives al carrer
Taronger i de construcció d’instal·lacions esportives al costat del Planetari i, en conseqüència,
modificar els imports de les penalitats imposades.
18.- Resoldre el recurs de reposició interposat per Juan José Sánchez López, SA
contra decret que va resoldre la imposició de penalitats per incompliment de compromisos
adquirits com a adjudicatària del contracte d’obres del projecte d’evacuació d’aigües pluvials a
les partides Patos i Catalana (zona nord-oest, districte Grau) i, en conseqüència, modificar
l’import de les penalitats imposades.
19.- Aprovar el conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb la Fundació
PUNJAB, per a finançar l’execució del programa de gestió de la diversitat i prevenció de
conflicte interculturals en l’àmbit de l’ètnia gitana “Projecte Arpujar”, que comportarà una
aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció, per un import total de 20.500 €.
20.- Nominar el vial perpendicular a la Carretera de l'Alcora, amb accessos per
aquesta carretera i futur vial l’execució del qual s’efectuarà amb el desenvolupament de la
unitat d’execució 50-UE-R, com a carrer de Grup Carretera de l'Alcora C-30 i com a carrer de
Grup Carretera de l'Alcora C-37.
21.- Donar compte de la relació composta per un total de trenta-nou declaracions
responsables d’obres per a la realització de rases/arquetes, presentades durant els mesos de
novembre i desembre en aquest Ajuntament
22.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 23-D/2014 de data 3 de
febrer de 2014 que està formada per 2 pàgines i ascendixen a un total de 2.374.689,07 euros,
la qual comença perANDACAR 2000, SA per la quantitat de 33.936,32 euros i acaba amb
RUBERT OFIMÁTICA, SL per l’import de 31.309,60 euros.

23.- Declarar a un funcionari de carrera, Agent de la Policia Local, en la situació
administrativa de suspensió de funcions, des del dia 20 de gener de 2014.
24.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure entre
l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Castelló, per a la celebració del XIII Congrés Mundial de la qualitat del taulell i
del paviment ceràmic “QUALICER'14”.
25.- Adjudicar provisionalment les autoritzacions per a la venda no sedentària en el
Mercat del Grau, tant dels llocs actualment ocupats com dels que es troben vacants per ser de
nova creació.
26.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
-Declarar deserta la subhasta pública convocada per a l’alienació del dret d’ús i
utilització de sis places d’aparcament, situades en el subsòl de la plaça de l'Escultor Adsuara,
per falta de licitadors.
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