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 18 DE JULIOL DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior duta a terme el dia 11 de juliol de 2014.
2.- Atorgar a COMUNITAT DE PROPIETARIS RESIDENCIAL BALMA GARATGES
llicència ambiental per a instal·lar una activitat de garatge i aparcament privat amb un total de
40 places, en carrer Vall d’Uixó, 26, d'aquest terme municipal
3.- Atorgar a MATEX INTERDIS SL i DISTRIMAT SL llicència ambiental per a
instal·lar una activitat de venda a l’engròs de taulellets i revestiments ceràmics en el polígon
Autopista Sud, naus 31 i 32, d'aquest terme municipal
4.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de bar restaurant, en plaça de les
Aules, 4 baix, d'aquest terme municipal
5.- Atorgar a FABREGAT SELECCIÓN SL llicència d’obertura per a l’activitat de
cafeteria pastisseria, en carrer Ribelles Comín, 67 baix 1, d'aquest terme municipal
6.- Atorgar a la mercantil Villarroya Inversiones SL llicència urbanística per a la
demolició de l’immoble situat en el carrer Bartolomé Reus cantonada amb el carrer Moyano,
d’aquesta ciutat, d'acord amb el projecte bàsic i d’execució, el pressupost del qual, segons
projecte, ascendeix a 18.250,00 euros.
7.- Modificar la llicència urbanística atorgada a la mercantil Caspronave Dos SL, per
a la construcció d’un edifici en l’avinguda Mare de Déu del Lledó, números 9 i 11, l’objecte de la
qual consisteix a modificar la distribució de les vivendes de la cinquena planta la qual cosa

dóna com a resultat la reducció del nombre de vivendes que passa de les 19 inicialment
previstes a 18.
8.- Ordenar que en el termini d’UN MES es duga a terme la restauració de
l’ordenació urbanística vulnerada per mitjà del cobriment del buit realitzat en l’immoble situat en
el carrer Sant Vicent núm. 11, 6é-6a, d’aquesta ciutat, amb un pressupost estimat de 180 €.
9.- Desestimar motivadament les al·legacions presentades; i ordenar que en el
termini d’UN MES duga a terme la restauració de l’ordenació urbanística vulnerada per mitjà del
cobriment del buit realitzat en l’immoble situat en el carrer Sant Vicent núm. 11-3r-3a, d’aquesta
ciutat, amb un pressupost estimat de 180 €.
10.- Desestimar motivadament les al·legacions presentades; i ordenar que en el
termini d’UN MES duguen a terme la restauració de l’ordenació urbanística vulnerada per mitjà
de la demolició de les obres realitzades sense llicència, en la parcel·la situada en el Camí Vell
del Serradal, VS-87 (Partida La Mota), polígon 22, parcel·la 239, classificat com a sòl urbà,
actuació integrada en sòl urbà (32-AU-PEM), consistents en l’augment de volum de l’edificació,
amb un valor de les obres de 9.782,55 euros, IVA exclòs.
11.- Desestimar motivadament el recurs de reposició, de data 23 de juny de 2014,
contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de maig de 2014, en el qual es van
desestimar les al·legacions presentades per l’interessat i es va ordenar el restabliment de la
legalitat urbanística, demolint l’ampliació del camí realitzada per mitjà de plataforma de formigó,
en camí La Mota, entrador E-6, polígon 26, parcel·la 18, classificat com a Sòl Urbà (21-AUPEM), restablint el terreny al seu estat anterior.
12.- Aprovar l’expedient per a contractar el 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, així com el plec de clàusules administratives i
el plec de prescripcions tècniques que formen part d'aquest, els quals regiran la contractació.
13.- Adjudicar a Reparto Marco SL el contracte per a prestar el servei de repartiment
de correspondència i de realització material de notificacions d’aquest Ajuntament,

per un

període de dos anys, i es fixa com a pressupost màxim anual la quantitat de 202.479,34 €, més
42.520,66 € en concepte d’IVA (21%).
14.- Declarar l’estat de ruïna de dos mòduls de nínxols de l’illa número 4 del Quadro
Vell del Cementeri Municipal de Sant Josep, formats per les files pars núm.. 92 a 128 (cara
sud) i dels senars núm. 91 al 127 (cara nord), ambdós inclusivament, amb un total de 190
unitats de soterrament; ordenar a l’Empresa Mixta Nuevo Cementerio de Castellón SA la
realització d’actuacions protocol·làries procedents; i aprovar el projecte de derrocament i el seu
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annex d’esmena presentat per aquella, amb un pressupost d’execució material de 3.500,00
euros.
15.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals l’ASSOCIACIÓ DE
CONVIVÈNCIA PARC LLEDÓ.
16.- Aprovar el projecte de conveni que cal subscriure amb l’Acadèmia de les Arts i
les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya, per a la projecció de la pel·lícula d’animació “Justín
y la espada del valor” en la localitat de Castelló de la Plana, el dia 1 d’agost de 2014, dins de la
campanya Cine d’Estiu 2014.
17.- Aprovar el projecte de Conveni de Col·laboració que cal subscriure amb
l’Associació Colombia Nos Une, per a finançar l’execució del projecte “Espai Intercultural per a
menors”, que comportarà una aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció, per
un import de 15.000,00€, dels que 7.146,24€ corresponen a l’execució del mencionat projecte
en 2013 i 7.853,76€ a l’execució en 2014.
18.- Aprovar el projecte de conveni que cal subscriure amb la Fundació PUNJAB per
a finançar l’execució del projecte “Centre Sociocultural Sant Agustí”, amb una vigència de dos
anys, que comportarà una aportació econòmica municipal de 77.976,00€, a raó de 38.988,00€
anuals.
19.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que cal subscriure amb la
Universitat Jaume I, per a l’organització de diferents activitats amb la càtedra per a la predicció i
prevenció del delicte i de l’incivisme, amb una aportació econòmica municipal, en concepte de
subvenció, xifrada en 17.000 euros.
20.- Modificar la llicència urbanística atorgada a la mercantil Estaciones de Servicio
Castellón SL, l’objecte de la qual consisteix en canvis en la configuració i sistema de
marquesines i reubicació del depòsit espumògen soterrat en l’avinguda Lairon cantonada amb
el carrer Portugal, parcel·les 63 i 64, d'acord amb el projecte bàsic i d’execució modificat,
subsistint íntegrament la resta de les condicions establides en l’acord de la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el 31 de gener de 2014, per mitjà de la qual es va atorgar llicència
urbanística inicial.
21.- Incloure en el document administratiu de formalització del projecte de
reparcel·lació del programa d’actuació integrada per a la remodelació i ampliació de la carretera
de l'Alcora, tram comprés entre el carrer pintor Oliet i l’avinguda Sos Baynat, la parcel·la situada
en la carretera de l'Alcora núm. 136; autoritzar i disposar la despesa i reconéixer l’obligació
d’indemnitzar; i inscriure les finques resultants en el Registre de la Propietat.

22.- Aprovar el projecte de modificació de l’Ordenança Municipal Reguladora de
l’ocupació de la via pública per mitjà de taules i cadires i altres elements auxiliars i, en
conseqüència, formular al Ple la corresponent proposta per a la seua aprovació inicial.
23.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:

- Donar compte de l’acord adoptat en la sessió ordinària celebrada pel Consell Rector
del Patronat Municipal d’Esports el dia 14 de juliol sobre aprovació de relació d’obligacions
(ADIC) corresponents a exercicis anteriors (REC 2/2014), de data 10 de juliol de 2014, que està
formada per una pàgina i ascendeix a un total de 2.563’83 euros.
- Delegar en el tinent d’alcalde titular de l’Àrea d’Hisenda, Innovació i Administració
Municipal l’exercici de les atribucions que corresponen a la Junta de Govern Local com a òrgan
de contractació relatives a l’adjudicació del contracte de les obres de rehabilitació de l’edifici de
l’antiga Delegació d’Hisenda per a centre sociocultural.
- Aprovar l’expedient per a contractar, per mitjà de procediment obert, el servei de
neteja d’edificis i dependències de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, en forma de
tracte successiu, amb una duració de dos anys amb possibilitat de dos pròrrogues anuals, i un
pressupost màxim anual de 779.901,15 €, més 163.779,24 €, 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.
- Aprovar l’expedient per a contractar, per mitjà de procediment obert, el servei de
neteja dels col·legis públics ubicats en aquesta ciutat, en forma de tracte successiu, amb una
duració de dos anys amb possibilitat de dos pròrrogues anuals, i un pressupost màxim anual de
1.976.513,92 €, més 415.067,92 €, 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.
- Declarar els efectes desestimatoris a la sol·licitud d’una funcionària de carrera,
auxiliar administratiu d’Administració General, sobre la seua prolongació de la permanència en
el servei actiu, amb efectes del dia 10 de novembre de 2014, que ocupa plaça d’auxiliar
d’Administració General i lloc de treball d’auxiliar del Negociat de Gestió Econòmica d’aquest
Ajuntament.
- Ratificar el conveni subscrit en data 19 de juny de 2014, entre el Patronat Municipal
d’Esports, el Patronat Municipal de Festes de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana i
Bankia, per a la col·laboració en l’organització de diversos actes culturals, esportius i de
promoció del comerç local en la ciutat de Castelló de la Plana, durant l’any 2014.
- Aprovar els projectes d’actuació de les següents accions formatives: activitats
auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria; neteja en espais oberts i instal·lacions
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industrials i muntatge, i manteniment de xarxes d’aigües, per a la formació de 35 persones
desempleades, amb un cost total de 115.792 €; i aprovar la sol·licitud de subvenció davant de
la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per a l’execució dels dits projectes,
per un import total de 84.952 €.
- Aprovar el projecte de Reglament del Consell Municipal de Cultura i, en
conseqüència, formular al Ple de la Corporació la proposta d’acord per a la seua aprovació
inicial.
- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació
Iberdrola, per a la il·luminació exterior ornamental de la torre campanar “el Fadrí” de Castelló.

