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 MARÇ DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 7 de març de 2014.
2.- Atorgar a UTE Urbaser, SA-Marpol Levante, SL llicència ambiental per a instal·lar
una activitat d’emmagatzematge de residus líquids oliosos procedents de vaixells en Moll de
costa, 6 port de Castelló, d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar a Innovación Baño, SL llicència ambiental per a instal·lar una activitat de
magatzem i venda de materials de construcció al polígon Pi Gros, carrer 10, nau 7, d’aquest
terme municipal.
4.- Inadmetre la comunicació ambiental i prendre en consideració l’acta de
comprovació favorable de 28 de febrer de 2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a
l’activitat de venda i exposició de productes ceràmics, al polígon Ciutat del Transport, c/ Grècia,
nau 1-D d’aquest terme municipal, promoguda per Nueva Cerámica New Ker Costa de Azahar,
SLU.
5.- Denegar una llicència d’obertura per a l’activitat de garatge en planta soterrani 12-3 i 4 amb un total de 34 places per a vehicles al carrer del Mestre Bretón, núm. 9-11-13 d’
d’aquest terme municipal, així com la modificació plantejada en l’annex al projecte que va servir
de base per a la concessió de la llicència ambiental d’instal·lació.

6.- Denegar a Fores-Colomer, SL la llicència d’obertura per a l’activitat de bar sense
audició musical al passeig Ribalta núm. 4, planta baixa, d’aquest terme municipal, basant-se en
l’acta desfavorable emesa el 20 de gener de 2014 per l'enginyer tècnic municipal.
7.- Atorgar una llicència urbanística per a la demolició d’un immoble a l’avinguda
d'Alfons XII, núm. 15 i 17, d’aquesta ciutat.
8.- Resoldre les al·legacions formulades amb relació a l’expedient d’infracció
urbanística i ordenar la restauració de l’ordenació urbanística vulnerada per la realització
d’obres al camí de la Donació DO-265-A, polígon 141, parcel·la 36, Sòl Urbanitzable (10-UEPEM).
9.- Resoldre les al·legacions formulades amb relació a l’expedient d’infracció
urbanística i ordenar la restauració de l’ordenació urbanística vulnerada per la realització
d’obres al camí del Senillar, Número SN-18-A (Partida Senillar), polígon Cadastral 19, parcel·la
19, Sòl No Urbanitzable.
10.- Abonar a un funcionari de carrera, oficial obrer, la quantitat de 3.000,00 € en
concepte d’indemnització per jubilació anticipada, retenint-se un 17% d'aquesta quantitat en
concepte d’Impost de la Renda de les Persones Físiques.
11.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 80-D/2014 de data 3 de
març de 2014 que està formada per 1 pàgina i ascendixen a un total de 428.846,41 euros, la
qual comença per “RECIPLASA, Reciclados de Residuos la Plana, SA” per la quantitat de
336.814,41 euros i acaba amb “UTE Conservación Castellón 2010” per l’import de 92.032,00
euros.
12.- Aprovar l’expedient per a contractar per mitjà de procediment obert el Servei de
repartiment de correspondència i de realització material de notificacions de l’Excm. Ajuntament
de Castelló de la Plana, amb un pressupost màxim per als dos anys de duració d'aquest, de
413.223,14 €, més 86.776,86 €, en concepte d’IVA (21%), així com el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el de Prescripcions Tècniques que formen part d'aquest els quals
regiran la contractació.
13.- Declarar vàlida la licitació per a contractar per mitjà de procediment obert el
Servei de manteniment i reparació d’aparells elevadors en edificis municipals i adjudicar per un
termini de dos anys el referit contracte a Zardoya Otis, SA, per un preu unitari anual per
ascensor de 694 €, més 145,74 €, en concepte d’IVA i un màxim de 3 hores respecte del criteri
de disponibilitat, fixant-se com a preu anual del contracte la quantitat de 37.476 €, més
7.869,96 € en concepte d’IVA, acceptant-se la millora oferida per la licitadora, sense cost
addicional per a l’Ajuntament, consistent en l’establiment de dispositius GSM per a cobrir les
necessitats del servei aplicable als 54 ascensors de l’Ajuntament de Castelló.
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14.- Tindre per desistida de la seua sol·licitud d’inscripció en el Registre Municipal
d’Associacions de Veïns a l’associació Orquestra Lírica de Castelló, al no haver presentat la
documentació requerida per a la seua esmena, i arxivar la seua petició sense més tràmit.
15.- Donar compte dels canvis de titularitat d’activitats resolts en el passat mes de
febrer.
16.- Inadmetre la documentació presentada per l’Aero Club de Castelló, per a la
legalització de muntatge d’hangar prefabricat i desmuntable a l’Aeròdrom del Pinar d’aquesta
ciutat, al no haver-se iniciat el procediment i perquè el precari a favor de l’interessat va ser
extingit.
17.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
–

Aprovar l’expedient per a contractar, per mitjà de procediment obert, el Contracte

de servei de salvament i socorrisme en les platges de Castelló, per als exercicis 2014, 2015,
2016 i 2017 per import anual de 281.894,46€, IVA exclòs, ascendint l’IVA a la quantitat de
59.197,84€.
–

Aprovar l’expedient per a contractar, per mitjà de procediment obert, el Contracte

de servei de neteja i manteniment de 6 mòduls de WC del Patronat municipal de Turisme
ubicats en les platges de Castelló, per als exercicis 2014 i 2015 per import anual de 13.603,30
€, I.V.A. exclòs, ascendint l’IVA a la quantitat de 2.856,70 €.
–

Portar a efecte el llançament de l’ocupant de l’immoble municipal situat al costat

de l'ermita de Sant Roc de Canet, en execució forçosa de l’acord de la Junta de Govern Local
de data 28 de febrer de 2014 i sol·licitar autorització judicial per a l’execució del llançament,
quedant en situació de pendència, al no haver-hi consentiment de la persona interessada per a
l’entrada a l’immoble municipal.
–

Delegar en la vicealcaldessa, tinent d’alcalde delegada de l’Àrea de Serveis a la

Ciutadania, les facultats necessàries per a aprovar les bases per a la convocatòria de quatre
beques de formació per a estudiants en l’Ajuntament de Castelló de la Plana, designar els
membres de la comissió avaluadora en el procediment de selecció dels becaris, així com la
resolució de la seua concessió, en el marc de les Bases per a la concessió de beques de
formació d’estudiants de la Diputació Provincial de Castelló 2014, i en la seua absència en la
persona que assumisca les seues funcions per delegació.

