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 19 DE DESEMBRE DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 12 de desembre de
2014.
2.- Aprovar la modificació no substancial de la llicència atorgada l’11 de
setembre de 1998, per a una activitat d’indústria de forn-brioxeria al carrer Castell de
Miravet, nau 18, polígon industrial Ronda Sud, d’aquest terme, incorporant el canvi previst
en la documentació tècnica, que consistix en un increment de la maquinària instal·lada.
3.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de cafeteria, a la plaça
Doctor Marañón, 2, planta baixa, d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de bar, al carrer Falcó, 12,
planta baixa, d’aquest terme municipal.
5.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 2 de desembre
de 2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de bugaderia-tintoreria, a
la ronda Magdalena, 25, planta baixa, d’aquest terme municipal, així com autoritzar
l’abocament d’aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram municipal de
Castelló de la Plana, en l’exercici de l’esmentada activitat.
6.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 2 de desembre
de 2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de magatzem de

distribució de congelats, a l'avinguda Germans Bou, 132, d’aquest terme municipal,
promoguda per PESCADOS CASTELLÓN, SL.
7.- Atorgar a la mercantil UBE CHEMICAL EUROPE, SA llicència urbanística
per a obra civil i estructura segon flaix aigües sota la T-402-3 en unitat de ciclohexà, al
polígon industrial El Serrallo s/n, d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic i d’execució,
amb visat estatutari del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Castelló, el pressupost
del qual, segons projecte, ascendix a 137.125,07 euros.
8.- Desestimar motivadament 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 amb paeller de 17 m 2,
pavimentació de 19 m2 i tanca perimetral, al camí Les Vil·les LV-7-A, classificat part com
a Sòl No Urbanitzable i part com a Sòl No Urbanitzable Protegit (Protecció de Vials), amb
un pressupost estimat d'11.194,96 €.
9.- Desestimar motivadament les al·legacions presentades; 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 un magatzem traster de 9 m2, una
caseta de fusta de 4 m2, llenyer de 2 m2, zona de barbacoa, paeller i piques de superfície
de 9 m2, estructura metàl·lica de 6 m2 i la tanca de blocs de formigó i tanca metàl·lica de
125 metres lineals, situades a la urbanització La Joquera, polígon 101, parcel·la 33
(partida Benadresa), classificat el sòl com a Urbanitzable amb Ordenació Detallada,
Unitat i Execució (15-SU-R), el pressupost d’execució material de la qual ascendix a
5.852,50 euros.
10.- Inadmetre per extemporani el recurs de reposició interposat el 10 d’octubre
de 2014, contra acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 2014, que va
ordenar la restauració de l’ordenació urbanística vulnerada per mitjà del cobriment del
buit realitzat en l’immoble situat al carrer Sant Vicent, núm. 11-3r-6a, d’aquesta ciutat,
classificat com a Sòl Urbà.
11.- Complir el contingut de la Sentència núm. 312/2013 dictada per el Jutjat
Contenciós - administratiu núm. 2 de Castelló, en el procediment abreviat 933/2010, en
relació amb la desestimació presumpta de la sol·licitud presentada pels demandants de
liquidació i pagament d’interessos de demora en la determinació i pagament dels preus
justos d’expropiació de les finques de la seua propietat números 3, 4, 8, 9 i 11, afectades
per l’adquisició de terrenys per al nou cementeri municipal i, en conseqüència, autoritzar i
disposar de la despesa corresponent, a la qual ascendix l’import dels interessos de
demora, i reconéixer l’obligació als titulars dels béns i drets expropiats.
12.- Aprovar els comptes justificatius presentats per entitats, en relació amb
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subvencions atorgades a favor seu per aquest Ajuntament per a la realització de
projectes d’activitats durant l’any 2014.
13.- Abonar a la Fundació Valenciana d’Estudis Avançats la quantitat de
12.000,00 euros, en concepte d’aportació municipal, com a patró, corresponent a
l’exercici de 2014, destinada a la celebració de la “X Jornada El Dolor es Evitable”, o
activitat semblant que la substituïsca.
14.- Abonar a la Fundació Hospital Provincial de Castelló la quantitat de
18.000,00 euros, com a aportació municipal, com a patró, corresponent a l’exercici de
2014, amb destinació al projecte de salut mental “Aproximació Diagnòstica a la Psicopatia
i Psicosi per mitjà d’entorns estratègics de decisió” i a la convocatòria d’ajudes,
promoguda per aquesta Fundació, per al programa d’investigació i formació sanitària del
personal del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.
15.- Concedir una subvenció a l’ONGD Comité espanyol d’UNRWA, per import
de 9.500,00 €, per a l’execució del projecte “Aliments de primera necessitat per als
desplaçats per l’operació “Margen protector” a Gaza”, en el marc del conveni de
col·laboració subscrit en data 28 de juny de 2000, per a la creació del Comité Permanent
d’Ajuda Humanitària i d’Emergència.
16.- Aprovar el projecte de Reglament del Consell Municipal d’Igualtat
d’Oportunitats de Dones i Hòmens i, en conseqüència, formular al Ple de la Corporació la
corresponent proposta per a la seua aprovació inicial.
17.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Aprovar la proposta de terminació convencional del recurs contenciósadministratiu núm. 1149/2009 del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Castelló,
interposat per la mercantil Radio Castellón, SA, en relació amb la quantificació
d’indemnització per vulneració de drets fonamentals.
- Resoldre les al·legacions presentades al projecte d’expropiació per a l'obtenció
dels terrenys necessaris per a dur a terme l’execució de les obres del projecte constructiu
de la xarxa de plataformes reservades al transport públic a Castelló, fase I, tram carrer
Columbretes-Camí
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complementari, així com la relació d’afectats per aquest i reconeixement de les
obligacions als titulars de béns i drets en concepte de preu just.
- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 1176R-D/2014 de data 1
de desembre de 2014 que està formada per 1 pàgina i ascendixen a un total de
600.119,50 euros.

- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 1261R-D/2014 de data
18 de desembre de 2014 que està formada per 4 pàgines i ascendixen a un total de
4.970.055,02 euros.
- Estimar parcialment la sol·licitud de revisió de preus del contracte de
conservació, reparació i millora d’infraestructures viàries i de clavegueram en el terme
municipal, presentada per la UTE Becsa, SAU-Corporación Valenciana de Obras
Públicas, SAU, adjudicatària del contracte i, en conseqüència, abonar a aquesta mercantil
l’import total de 112.402,42 euros, més 23.604,51 euros en concepte d’IVA, corresponent
a la revisió de preus de les factures emeses fins a novembre de 2014 i aprovar els preus
unitaris ja revisats per a la pròxima anualitat.
- Adjudicar a la mercantil Tekno Service, SL, el contracte d’arrendament, per un
termini de quatre anys i amb opció de compra, així com la instal·lació, manteniment i
programari necessari per a la distribució d’imatges de 134 ordinadors tipus bàsic, 62
ordinadors tipus avançat, 29 ordinadors portàtils, 13 pantalles i un replicador de ports per
a les dependències de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.
- Abonar a la “Fundació Càtedra Enric Soler i Godes” la quantitat de 6.000,00
euros, en concepte d’aportació municipal, com a patró, corresponent a l’exercici de 2014,
destinada a ajudes de promoció de projectes d’investigació, innovació i renovació
pedagògica, a la publicació del llibre “Biografia del mestre Antoni Porcar i Candel”, al cine
en l’escola en les comarques de Castelló i a l’organització de “l’Escola d'estiu” a Castelló.
- Abonar al Patronat del Centre Associat a la UNED de la província de Castelló
“Cardenal Tarancón”, la quantitat de 12.000,00 euros, com a aportació municipal a
l’exercici de 2014, destinada a sufragar els costos relatius a despeses en béns corrents i
serveis i a sous de personal no docent.
- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure entre
CulturArts Generalitat i l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, per al finançament
parcial de la programació cultural de la temporada 2012/2013 de l’Auditori i Palau de
Congressos de Castelló, que comporta una aportació econòmica municipal, en concepte
de subvenció, xifrada en 62.850,00 euros.
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