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 17 D’OCTUBRE DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 10 d’octubre de 2014.
2.- Atorgar a LA PARRILLA DE POLLOS PLANES, SL llicència d’obertura per a
l’activitat de restaurant, a l'avinguda de València, 71-B d’aquest terme municipal.
3.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 3 d’octubre de 2014,
emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de centre d’estètica, al carrer de Sant
Vicent, 49 d’aquest terme municipal.
4.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 3 d’octubre de 2014,
emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de comerç menor de menjar preparat per
a emportar-se, al carrer Mestre Ripollés, 44, planta baixa, d’aquest terme municipal.
5.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 3 d’octubre de 2014,
emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de venda al detall de carns i derivats, a la
ronda Magdalena, 29 d’aquest terme municipal promoguda per POLLOSPLANES, SL.
6.- Atorgar a la mercantil Platges 2000, SL llicència urbanística per a la transformació
agrícola per a cultiu d’oliveres en règim de secà en les parcel·les 7, 9 i 11 del polígon 3 a la
partida la Magdalena d’aquesta ciutat, conforme al projecte de legalització, amb un pressupost
de 83.104,55 €, i aprovar l’Estudi d’Integració Paisatgística que l’acompanya.
7.- Atorgar una llicència urbanística per a la construcció d’una vivenda unifamiliar
entre mitgeres al carrer Lepant, 31 (fase I), d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic, amb

visat estatutari del Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló, el pressupost del qual, segons
projecte, ascendix a 88.341,30 euros.
8.- Resoldre les al·legacions formulades; i ordenar que en el termini d’UN MES es
duga a terme la restauració de l’ordenació urbanística vulnerada per mitjà de la demolició de
les obres consistents en magatzem de xapa galvanitzada d’uns 12 m 2, sobre plataforma de
formigó d’uns 14 m2 aproximadament, barbacoa de 8 m2 i caseta de lavabos d’uns 4 m2, i una
zona d’aparcament realitzada per mitjà d’estructura metàl·lica i xapa galvanitzada sobre
plataforma d’aproximadament 48 m2, situades a la parcel·la situada al camí de la Travessera,
TV-17-A, polígon 135, parcel·la 74 (partida Canet), classificat el sòl com No Urbanitzable Comú
(SNUC) i el pressupost d’execució material del qual ascendix a 6.552 euros.
9.- Desestimar motivadament el recurs de reposició contra l’acord de la Junta de
Govern Local, de data 28 de febrer de 2014, en què es van desestimar les al·legacions
formulades i es va ordenar que en el termini d’UN MES es duga a terme la restauració de
l’ordenació urbanística vulnerada per mitjà de la demolició de les obres de repavimentat d’un
corredor exterior dins de la parcel·la situada al camí La Plana, entrador Bomboí, LP-264,
polígon 34, parcel·la 73 (partida La Plana), Sòl No Urbanitzable Protegit (PEM), amb un
pressupost estimat de 184,59 euros.
10.- Declarar la jubilació anticipada voluntària d’un funcionari de carrera, amb efecte
des del dia 31 d’octubre de 2014, en què cessarà definitivament la seua relació com a agent de
la Policia Local.
11.- Adjudicar a la mercantil Compañía Española de Petróleos, SAU (CEPSA) el
contracte del subministrament de combustible per a la calefacció de col·legis públics i
dependències de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, amb una duració d’un any i amb
un pressupost màxim de 124.658,77 euros, més 26.178,34 euros en concepte d’Impost sobre
el Valor Afegit.
12.- Autoritzar la cessió del contracte corresponent al lot número 4 del contracte
consistent en la conservació, manteniment i neteja de la resta de zones verdes i
subministrament de vegetals i materials de totes les zones recollides en l’Annex 2 del Plec de
Prescripcions Tècniques que regix la contractació, adjudicat a la mercantil Vivers Centre Verd,
SAU, mitjançant Decret de data 1 de febrer de 2011, a favor dels mercantils Vivers Centre
Verd, SAU i Telecso, SL, que compareixen amb el compromís de constituir-se en Unió
d’Empresaris.
13.- Acceptar la subvenció de la Diputació Provincial de Castelló i la Generalitat
Valenciana per a participar en el Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques
Valencianes, per una quantia que ascendix a 251.468,04 euros; i aprovar el Projecte Pla
d’Ocupació Conjunt 2014, que suposarà la contractació de 72 persones desocupades, durant
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un període de dos mesos, iniciant-se el 31 d’octubre de 2014 i finalitzant el 30 de desembre de
2014, i amb un cost total de 382.058,82 euros.
14.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
-

Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració subscrit en data 9 de setembre de

2014 amb la Fundació PUNJAB per a subvencionar el programa de suport social, cultural i
educatiu a famílies d’ètnia gitana de la ciutat de Castelló, projecte “Arcoiris”, a fi d’ampliar la
seua execució amb una acció complementària denominada “Aupa”, que comportarà una
aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció, xifrada en 6.330,00 €.
-

Concedir una subvenció econòmica, en el marc de la convocatòria per a la

concessió de subvencions destinades a la realització d’activitats per part de les associacions de
gent gran de la ciutat l’any 2014, per import de 950 € a cada una de les associacions.
-

Aprovar el projecte de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost

sobre Béns Immobles i, en conseqüència, formular al Ple de la Corporació la corresponent
proposta per a la seua aprovació provisional.
-

Aprovar el projecte de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost

sobre Vehicles de Tracció Mecànica per a l’any 2015 i, en conseqüència, formular al Ple de la
Corporació la corresponent proposta per a la seua aprovació provisional.
-

Aprovar el projecte de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per

prestació de serveis de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans, i, en
conseqüència, formular al Ple de la Corporació la corresponent proposta per a la seua
aprovació provisional.

