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 16 D’ABRIL DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 11 d’abril de 2014.
2.- Atorgar una llicència ambiental per a instal·lar una activitat de taller de reparació i
llavat de vehicles branca mecànica al polígon Estadi, C/ 258, 7 nau 20, d’aquest terme
municipal.
3.- Atorgar a la Generalitat Valenciana llicència ambiental per a instal·lar una activitat
de col·legi públic infantil i primària a la carretera de Ribesalbes, s/n, d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar a Frutas Siomara-Bueno, SL llicència d’obertura per a l’activitat
d’elaboració i venda de menjars preparats i cafeteria, a la ronda Magdalena, 84 d’aquest terme
municipal.
5.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de despatx de pa amb cafeteria, al
carrer Bisbe Capero, 19, planta baixa, d’aquest terme municipal.
6.- Quedar assabentada del canvi de titularitat efectuat en l’establiment destinat a
l’activitat de BAR CAFETERIA SENSE AUDICIÓ MUSICAL al carrer Riu Xúquer, 2, planta
baixa, d’aquest terme municipal; i denegar al nou titular la llicència d’obertura per a l’esmentada
activitat, per no tindre Auditoria Acústica, basant-se en les actes desfavorables emeses per
l'enginyer tècnic municipal en dates 30 d’agost i 14 d’octubre de 2011, així com a l’informe
emés el 31 de gener de 2014 per l'enginyera municipal.

7.- Inadmetre la declaració responsable presentada per a l’obertura d’una activitat de
PERRUQUERIA D'HOMES al carrer Pintor López, 43, planta baixa, d’aquest terme municipal i
procedir a l’arxiu de l’expedient; així com decretar la impossibilitat de continuar amb l’exercici
de l’activitat objecte d'aquesta declaració responsable, atés que aquesta no té la preceptiva
documentació, de conformitat amb el que establix l’article 5.1 de la Llei 2/2012, de 14 de juny,
de la Generalitat, de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors,
Microempreses i Xicotetes i Mitjanes Empreses de la Comunitat Valenciana.
8.- Inadmetre la sol·licitud de llicència ambiental efectuada per DISERVO
RESTORACIÓ CASTELLÓ, SL, per a una activitat d’elaboració i venda de menjar (pizzes), al
carrer Alcalde Tárrega, 40, planta baixa, atés que el tràmit adequat a l’esmentada activitat és el
de Declaració Responsable.
9.- Atorgar una llicència urbanística per a la construcció d’una vivenda unifamiliar
aïllada i piscina al carrer Riu Guadalhorce,15 d’aquesta ciutat.
10.- Ordenar la restauració de l’ordenació urbanística vulnerada per mitjà de la
demolició de la construcció d’una vivenda de fusta d’aproximadament 24 m2 de superfície,
situada al camí Mota Dreta, MD-282, polígon 24, parcel·la 85, Sòl Urbanitzable, Unitat
d’Execució (06-SU-PEM), amb un pressupost estimat de 12.818,69 €.
11.- Declarar la jubilació forçosa per edat d’un funcionari de carrera, amb efecte des
del dia 26 de maig de 2014, en què cessarà definitivament la seua relació com a zelador de
Col·legi.
12.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 129-D/2014, de data 2
d’abril de 2014, que està formada per 1 pàgina i ascendixen a un total de 85.074,86 euros.
13.- Aprovar els comptes justificatius presentats per l’Associació Provincial Paràlisi
Cerebral ASPROPACE, Associació Síndrome de Down i Associació Famílies i Persones
Sordes Província de Castelló - ASPAS CASTELLÓ.
14.- Aprovar l’expedient per a contractar 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, per un període de quatre anys i amb un pressupost màxim de 129.600 euros, més
20.260,80 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.
15.- Aprovar la revisió de tarifes que percebran els usuaris respecte de l’aparcament
subterrani situat a la plaça Santa Clara, del qual és concessionària l’empresa Promociones
Castellonenses, SA, a partir de l’endemà de la notificació del present acord i fins al 27 de febrer
de 2015.
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16.- Confiscar la garantia definitiva per import de 300 €, constituïda en metàl·lic per a
respondre del contracte d’explotació del berenador ubicat en la platja del Gurugú, adjudicat per
acord de la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2013.
17.- Autoritzar l’arrendament de la concessió administrativa dels llocs núm. 53, 54,
55 i 56 de la Secció de Peixos i Mariscos del Mercat Central Municipal, pel termini d’un any,
comptat a partir de l’adopció del present acord, per una renda mensual de 150 euros per a la
totalitat dels llocs, la qual cosa fa un total de 1.800 euros anuals.
18.- Autoritzar l’arrendament de la concessió administrativa dels llocs núm. 1, 2 i 3 de
la Secció de Peixos i Mariscos del Mercat Central Municipal, pel termini d’un any, comptat a
partir de l’adopció del present acord, per una renda mensual total per als tres llocs de 200
euros, la qual cosa fa un total de 2.400 euros anuals.
19.- Acceptar la renúncia formulada als drets que pogueren correspondre-li en la
seua condició de concessionari de la caseta 70 de la Secció de Carns i Verdures del Mercat
Central Municipal, amb efecte des de l’adopció de la present resolució i declarar extingida la
concessió administrativa sobre aquesta caseta, adjudicada per acord de la Junta de Govern
Local de data 8 de novembre de 2013.
20.- Acceptar la renúncia formulada per la mercantil Valls Miralles, SLU als drets que
pogueren correspondre-li en la seua condició de concessionari dels llocs 79, 80, 81 i 82 de la
secció de carns i verdures del Mercat Central Municipal, amb efecte des de l’adopció del
present acord i declarar extingida la concessió administrativa sobre aquests llocs, adjudicada
per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de novembre de 2013.
21.- Sol·licitar a la Generalitat Valenciana la cessió d’ús, per un termini de 10 anys,
prorrogables automàticament per períodes anuals fins a un màxim de 30 anys, la parcel·la de
sòl rústic de 27.572 m2 de superfície, segons cadastre, de forma poligonal, sense cultivar,
situada al nord-oest de Castelló, en la partida Ramell, disposa de doble accés a través dels
camins En Riera i Sant Antoni, amb la finalitat de destinar-la a “Horts urbans”:
22.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure entre
l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana i la Jove Orquestra Simfònica de Castelló per al
finançament de “l'Encontre d'Any Nou 2014”, que comporta una aportació econòmica municipal,
en concepte de subvenció, xifrada en 9.000,00 euros.
23.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure entre
l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana i el Conservatori Superior de Música “Salvador
Seguí” de Castelló per al finançament de la realització de cursos monogràfics de
perfeccionament 2014, que comporta una aportació econòmica municipal, en concepte de
subvenció, xifrada en 3.000,00 euros.

24.- Sol·licitar subvenció a l’Excma. Diputació Provincial de Castelló, per import de
5.000,00 euros, a l’empara de la convocatòria de subvencions a entitats públiques per a
activitats culturals corresponents a l’exercici 2014, publicada en el BOP núm. 22 de 20 de
febrer de 2014.
25.- Donar compte de canvis de titularitat d’activitats, resolts, en el mes de març, per
decret de l’Il·lustríssim Senyor Tinent d’Alcalde, Regidor Delegat de Sostenibilitat, Medi
Ambient, Agricultura 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 3 de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents de
Liberalització del Comerç i de determinats servicis i comunicacions de canvis de titularitat
d’activitats subjectes a la Llei 2/2012, de 14 de juny, de mesures urgents de suport a la
iniciativa empresarial i els emprenedors, microempreses i mitjanes empreses de la Comunitat
Valenciana.
26.- Deixar provisionalment en suspens la tramitació de l’expedient de contractació
de les obres de rehabilitació de l’edifici de l’antiga Delegació d’Hisenda per a centre
sociocultural, fins a la remissió per la Generalitat Valenciana del document d’autorització i
compromís de despesa per la quantitat prevista per al present exercici, així com la subscripció
de l’addenda al Conveni de finançament en què s’establisca la distribució de les anualitats de
despesa per als exercicis següents.
27.- Personar-se i mostrar-se part demandada l’Ajuntament de Castelló de la Plana,
en el recurs contenciós-administratiu, procediment ordinari 1/108/2014, interposat per
Comercial Manubel, SL contra el Decret del regidor delegat d’Infraestructures i Serveis Urbans
de l’Ajuntament de Castelló, de data 5 de juliol de 2013, que va resoldre tindre per desistida de
la seua petició a la recurrent, per a l’ocupació d’un espai lliure privat d’ús públic per a instal·lar
taules i cadires, al carrer Riu Tiétar, 2, planta baixa, i arxivar l’expedient.
28.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:

- Aprovar l’expedient de contractació, que comprén l’aprovació del plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han de regir la contractació, per
procediment obert, del servei “Escola de Matí i de Vesprada, curs 2014-2015”, amb un
pressupost total màxim de cent noranta-huit mil quatre-cents euros (198.400,00 €), IVA exclòs,
més dènou mil huit-cents quaranta euros (19.840,00 €) en concepte d’IVA (10%), amb un tipus
de licitació de quatre-cents euros (400,00 €), a la baixa, per “cost de monitor/a al mes”, IVA
exclòs, més quaranta euros (40,00 €), en concepte d’IVA (10%).
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