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 20 DE JUNY DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 13 de juny de 2014.
2.- Atorgar una llicència ambiental per a instal·lar una activitat de MAGATZEM DE
TARONGES SENSE CAMBRES FRIGORÍFIQUES a la PARTIDA BOVALAR, NAU 16,
d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de DESPATX DE PA I BRIOXERIA
AMB DEGUSTACIÓ DE CAFÉ, a la PLAÇA DONOSO CORTÉS, 1, PLANTA BAIXA, d’aquest
terme municipal.
4.- Atorgar a SERVEF-CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ,
llicència d’obertura per a l’activitat de CENTRE SERVEF D’OCUPACIÓ, INEM, SERVEIS
TERRITORIALS D’INSERCIÓ I GARATGE AMB UN TOTAL DE 15 PLACES DE VEHICLES en
CARRER HISTORIADOR VICIANA, 8, d’aquest terme municipal.
5.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de BAR, en GRUP VENDA
GUILLAMON, CTRA. RIBESALBES YR-53, d’aquest terme municipal.
6.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 16 de maig de 2014,
emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de CARNISSERIA I VENDA DE
COMESTIBLES, al CARRER JOAQUÍN COSTA, 20, PLANTA BAIXA, d’aquest terme
municipal.

7.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de data 3 de juny de
2014,

emesa

per

l'enginyer

tècnic

municipal

per

a

l’activitat

de

CORREDORIA

D’ASSEGURANCES al PASSATGE BULEVARD VICENTE BLASCO IBÁÑEZ, 2, PLANTA
BAIXA 1, d’aquest terme municipal.
8.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable d’11 d’abril de 2014,
emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de CENTRE DE TATUATGES I PÍRCING,
al CARRER AMADEU I, 38, PLANTA BAIXA, d’aquest terme municipal.
9.- Prendre en consideració l’informe favorable de data 4 de juny de 2014, relatiu a la
visita d’inspecció realitzada el 3 de juny de 2014 per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat
d’EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS LÍQUIDS OLIOSOS PROCEDENTS DE VAIXELLS al
MOLL DE COSTA 6, PORT DE CASTELLÓ, d’aquest terme municipal, promoguda per UTE
URBASER, SA - MARPOL LEVANTE, SL.
10.- Atorgar a la mercantil “Tres Hermanos en la Playa, SL”, llicència urbanística per
a la instal·lació d’un bar a l’aire lliure al carrer Zumaya, 14, d’aquesta ciutat, conforme al
projecte bàsic i d’execució, el pressupost del qual, segons projecte, ascendix a 17.050,55
euros.
11.- 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 i no legalitzables, consistents en una caseta de fusta de 36 m2 sobre solera de
formigó, a la Carrerasa de Bovar, BV-2-A, polígon 15, parcel·la 123 (partida Molinera), en Sòl
No Urbanitzable, i la valoració de la qual ascendix a 19.228,03 €.
12.- Resoldre les al·legacions formulades i, en conseqüència, aprovar definitivament
el projecte de reparcel·lació dels terrenys inclosos en la Unitat d’Execució 32-UE-R, així com
les quotes d’urbanització provisionals que formen part d'aquest.
13.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 270-D/2014 de data 9 de
juny de 2014, que està formada per 1 pàgina i ascendixen a un total de 1.807.730,33 euros.
14.- Aprovar l’expedient per a contractar, per mitjà de procediment obert i atenent a
diversos criteris per a la seua adjudicació, el servei de desenvolupament del programa
d’activitat física per a persones joves i adultes del Patronat Municipal d’Esports, amb un
pressupost del contracte corresponent als dos anys de duració de 166.773,20 euros més
35.022,37 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (21%) i, un pressupost màxim de
licitació formulat en termes de preus unitaris, susceptible de ser millorat a la baixa, de 31,90
euros/hora/sessió, IVA exclòs.
15.- Personar-se i mostrar-se part demandada l’Ajuntament de Castelló de la Plana,
en el recurs contenciosoadministratiu, procediment ordinari núm. 189/2014, interposat per
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Dornier, SA, contra l’Acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de març de 2014,
d’adjudicació de la concessió administrativa de l’ocupació temporal de les vies públiques del
terme municipal de Castelló per a l’estacionament de vehicles sota control horari a Juan José
Sánchez López, SA.
16.- Incoar l’expedient per a la reversió a favor de l’Ajuntament de Castelló de la
Plana, de la parcel·la de 867 m2 de superfície, cedida a la Generalitat Valenciana, amb
destinació a l’ampliació del centre d’Educació Secundària IES Matilde Salvador, en virtut
d’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2004.
17.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals a l’associació RETT
CASTELLÓN.
18.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals a l’associació
ORQUESTRA LÍRICA DE CASTELLÓ.
19.- Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a
l’associació cultural Penya 1001, per import de 500,00 euros, per a finançar el projecte
“Celebració de la festivitat de la Mare de Déu del Carme i activitats any 2013” en el marc de la
convocatòria de subvencions destinades a associacions culturals que realitzen activitats de
desenvolupament i foment de la cultura durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2012 i
el 30 de setembre de 2013, per no complir amb l’obligació de justificació de la subvenció
concedida en els termes establits en el punt 14 de l’esmentada convocatòria.
20.- Aprovar el conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb la Societat
Filharmònica de Castelló per al finançament de la programació de concerts 2014, que comporta
una aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció, xifrada en 5.000 euros.
21.- Aprovar la convocatòria de subvencions per part de l’Excm. Ajuntament de
Castelló de la Plana per a l’exercici 2014 en matèria de Participació Ciutadana que realitzen les
associacions veïnals i entitats ciutadanes integrades en el Consell Municipal de Participació
Ciutadana, amb un pressupost màxim de 70.110,00 €.
22.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Aprovar l’expedient per a contractar en procediment obert, la pòlissa d’assegurança
de danys materials, respecte dels immobles que sota qualsevol títol siguen utilitzats per
l’Ajuntament en l’exercici de les seues funcions i competències, la pòlissa d’assegurança de la
flota de vehicles municipals i la pòlissa de responsabilitat civil/patrimonial, per un termini de dos
anys susceptible de prorrogar-se per dos anualitats més, fixant-se com a pressupost màxim
anual per a cada una d'aquestes pòlisses les quantitats de 13.829,54 euros, 72.393,89 euros i
de 142.373,68 euros, respectivament, susceptibles de millora a la baixa.

- Desestimar motivadament el recurs de reposició interposat per un funcionari de
carrera, agent de la Policia Local, contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 25 d’abril
de 2014, sobre la reincorporació al seu lloc de treball en l’Ajuntament de Castelló.
- Executar la pena de suspensió per a l’exercici de càrrec o ocupació pública, de
quatre mesos, imposada a un funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, policia local, per mitjà
de Sentència de l’Audiència Provincial de Castelló, Secció Segona, de data 9 d’abril de 2014.
- Cancel·lar anticipadament una pòlissa de crèdit subscrita amb el BANCO DE
SANTANDER.
- Aprovar la concertació d’Operació de Tresoreria amb les entitats financeres Banc de
Sabadell i Cajamar, per a afrontar els desajustos transitoris de liquiditat en la Hisenda
Municipal, conforme a l’article 51 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Autoritzar, amb caràcter gratuït, la Fundació Alzheimer Salomé Moliner, a ocupar fins
al 31 de desembre de 2015, un espai ubicat en la planta baixa del Centre Social Grau de
Castelló de la Plana, amb una superfície de 98 m2.
- Aprovar el projecte ”Taller d’Ocupació Ciutat de la Solidaritat VI” integrat pels mòduls
formatius que permetran l’obtenció dels següents certificats de professionalitat: muntatge i
manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, soldadura amb elèctrode revestit i TIG,
revestiments amb peces rígides per adherència en construcció i llauner/instal·lador; d’una
duració lectiva d’1 any, des del 30 de desembre de 2014 fins al 29 de desembre de 2015, per a
48 alumnes, i amb un cost total de 970.341,76 €.
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