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 21 DE MARÇ DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 14 de març 2014.
2.- Estimar les al·legacions presentades i atorgar una llicència ambiental per a
instal·lar una activitat d’ampliació/perfeccionament de bar sense audició musical, a la plaça de
l'Escultor Adsuara, núm. 4, planta baixa, d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de bar-restaurant al carrer Major,
núm. 83, planta baixa 3, d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de bar-restaurant a la plaça de
Vilanova d'Alcolea, núm. 7, planta baixa, d’aquest terme municipal.
5.- Atorgar a Inatra de Inversiones Inmobiliarias, SL llicència d’obertura per a
l’activitat de garatge de 21 places d’aparcament a l'avinguda de Tombatossals, núm. 30
d’aquest terme municipal.
6.- Modificar la llicència ambiental atorgada en data 9 de maig de 2008, per a
instal·lar una activitat de garatge-aparcament per a un total de 186 places de vehicles
automòbils a l'avinguda d'Almassora, núm. 48 i a l'avinguda de València d’aquest terme
municipal, en el sentit d’incorporar els canvis de caràcter no substancial previstos en els
annexos a la certificació final de la instal·lació, consistents a desplaçar algunes places per a
complir normativa i suprimir el nombre de places d’aparcament en 6 unitats, quedant la
distribució en 180 places de vehicles automòbils, quedar assabentada de la transmissió

efectuada en aquesta activitat a favor de Subcomunidad Propietarios Garaje UE20-R1 i atorgar
a l'interessat llicència d’obertura per a l’esmentada activitat en el mateix emplaçament.
7.- Inadmetre la comunicació ambiental efectuada per a una activitat de saló
d’estètica i perruqueria al bulevard de Vicente Blasco Ibáñez, núm. 6, planta baixa, d’aquest
terme municipal, i procedir a l’arxiu de l’expedient, atés que l’instrument ambiental pertinent és
una Declaració Responsable d’acord amb la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures
urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis; i decretar la impossibilitat de
continuar amb l’exercici de l’activitat objecte de la declaració responsable, basant-se en l’acta
de comprovació desfavorable efectuada pel tècnic municipal, en tant que no s’esmenen les
deficiències que hi figuren.
8.- Inadmetre la declaració responsable presentada per a l’obertura d’una activitat de
carnisseria al carrer del Guitarrista Fortea, núm. 6 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 de la declaració responsable, atés que aquesta no té la preceptiva documentació, de
conformitat amb el que establix l’article 5.1 de la 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.
9.- Atorgar una llicència urbanística per a la millora de l’estalvi energètic de l’edifici
existent situat al carrer de Colón, núm. 27 i a la plaça del Mercat ambulant, núm. 8, d’aquesta
ciutat.
10.- Atorgar una llicència urbanística per a la reforma de vivenda existent entre
mitgeres al carrer del Bisbe Climent, núm. 4, d’aquesta ciutat.
11.- Ordenar la restauració de la legalitat urbanística vulnerada per mitjà de la
demolició de les obres d’instal·lació d’una xemeneia d’eixida de fums, en la teulada de
l’immoble situat a la ronda Magdalena, núm. 84, en Sòl Urbà, Z-2.
12.- Estimar l’al·legació presentada per Radiadores Ordoñez, SA al Projecte
d’Ocupació Directa dels terrenys afectats per l’execució del vial annex a les instal·lacions
esportives “Gaetà Huguet”; aprovar definitivament aquest projecte; i aprovar la relació definitiva
d’afectats per aquest i l’aprofitament que li correspon a cada propietari.
13.- Autoritzar el reingrés al servei actiu d’un funcionari de carrera, ocupant una
plaça i el corresponent lloc de treball d’agent del Cos de Policia Local amb efecte des del dia 1
d’abril de 2014.
14.- Autoritzar el reingrés al servei actiu d’un funcionari de carrera, ocupant una
plaça i el corresponent lloc de treball d’agent del Cos de Policia Local amb efecte des del dia 1
d’abril de 2014.
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15.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 95-D/2014 de data 10 de
març de 2014 que està formada per 2 pàgines i ascendixen a un total de 1.368.718,53 euros, la
qual comença per “MEDITERRÁNEA GESTIÓN SOCIAL Y CULTURAL, SA” per la quantitat de
19.894,29 euros i acaba amb “TRANSPORTES ALEGRE MONFERRER, SL” per l’import de
22.228,81 euros.
16.- Aprovar els comptes justificatius presentats per l’Associació Colombia Nos Une,
Fundació Internacional de Suport al Desenvolupament Local i Social – FIADELSO, Fundació
PUNJAB i Associació d'Amics de l'Òpera de Castelló.
17.- Aprovar l’expedient per a contractar l’arrendament sense opció de compra, de
dos vehicles elèctrics amb destinació a l’àrea de Govern de Desenvolupament de la Ciutat,
Medi Ambient i Serveis Públics, amb una duració de cinc anys i amb un pressupost màxim de
68.028 euros, més 11.772 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, les
quals regiran la contractació.
18.- Declarar vàlida la licitació per a contractar per mitjà de procediment obert 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; adjudicar per un termini de huit
anys el referit contracte a Juan José Sánchez López, SA; i acceptar les millores oferides per la
licitadora.
19.- Aprovar la despesa corresponent a l’aportació municipal al Consorci per a
l’execució del Pla Zonal de Residus de les Zones II, IV i V, corresponent a l’exercici 2014 per
import de 17.975,67 €, a càrrec del Pressupost municipal per a l’exercici 2014 i abonar aquest
import al Consorci.
20.- Personar-se i mostrar-se part demandada l’Ajuntament de Castelló de la Plana
en el recurs contenciosoadministratiu, procediment ordinari núm. 2/77/14, interposat pel Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 20
de desembre de 2013, que va desestimar el recurs de reposició formulat contra l’aprovació de
l’expedient de contractació del Servei d’Assistència Tècnica per a l’elaboració de l’estudi de
paisatge del Pla General.
21.- Personar-se i mostrar-se part demandada l’Ajuntament de Castelló de la Plana
en el recurs contenciosoadministratiu, procediment ordinari núm. 000031/2014, interposat per
Durantía Infraestructuras, SA contra l’acord de la Junta de Govern Local, de 20 de desembre
de 2013, que va resoldre la revisió de preus del contracte d’obres del Projecte “Ronda Nord a
Castelló, 2a fase”.

22.- Aprovar el conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb l’IES La Plana
de Castelló per al finançament del “Programa d’Intercanvi Cultural” entre l’IES La Plana de
Castelló i el Lycée Marcellin Berthelot de Châtellerault, que comporta una aportació econòmica
municipal, en concepte de subvenció, xifrada en 1.800,00 euros.
23.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions de Veïns a l’ASSOCIACIÓ
DESIRABLE IMPACT (DI).
24.- Atorgar a Lubasa Aparcamientos, SL amb domicili al carrer de Grècia, núm. 31
de Castelló de la Plana, llicència d’obertura per a l’activitat d’aparcament subterrani públic amb
un total de 909 places de vehicles a l'avinguda de la Gran Via Tárrega Monteblanco, al costat
de l’Hospital Provincial d’aquest terme municipal.
25.- Atorgar a la Universitat Jaume I llicència urbanística per a l’ampliació de planta
pilot de l’Institut de Tecnologia Ceràmica en el Campus Riu Sec, d’aquesta ciutat, conforme al
projecte bàsic i d’execució redactat, amb visat de l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes de la
Universitat Jaume I, el pressupost del qual, segons projecte, ascendix a 233.087,09 euros.
26.- Desestimar motivadament les al·legacions efectuades a l’aprovació de la
proposta de declaració de zona acústicament saturada denominada Lagasca i situada al carrer
de Lagasca, entre avinguda dels Germans Bou i avinguda del Mar; carrer del Marqués de la
Ensenada, entre carrer de Prim i avinguda dels Germans Bou; avinguda dels Germans Bou,
entre carrer de Bellver i carrer de Lagasca, i carrer del Bisbe Salinas, entre carrer de Lagasca i
carrer de Ciscar.
27.- Resoldre les al·legacions formulades a l’aprovació de la proposta de modificació
i actualització del règim de mesures aplicables i de modificació de l’àmbit de la zona
acústicament saturada denominada “TASQUES” i, en conseqüència, aprovar la modificació de
la proposta del règim de mesures en aquesta zona, en el sentit d’incorporar en la delimitació el
número 30 del carrer de Vera.
28.- Aprovar el conveni de col·laboració que s'ha de subscriure entre aquest
Ajuntament, l’Associació Cultural Terpsícore, la Diputació de Castelló, CulturArts Generalitat i la
Fundació Dávalos-Flecher, per al finançament de l’organització de la Dihuitena convocatòria
nacional de dansa “Ciutat de Castelló”- Premis Fundació Dávalos-Flecher, que comporta per a
aquesta Corporació Municipal una aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció,
xifrada en 10.000 euros.
29.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
–

Adjudicar definitivament les autoritzacions per a la venda no sedentària en el Mercat

del Grau per un termini de 15 anys, des del dia 1 d’abril de 2014 fins a l’1 d’abril de 2029, tant
dels llocs actualment ocupats com d’aquells vacants de nova creació.
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–

Aprovar les modificacions del Pla Estratègic de Subvencions, canvis de finalitat de

préstecs anteriorment contractats i dels recursos ingressats del Patrimoni Municipal del Sòl i del
Projecte de Modificació de Crèdits número 1P/2014 per Suplements de Crèdits i Crèdits
Extraordinaris del Pressupost Municipal de l’any 2014 i, en conseqüència, formular al Ple la
corresponent Proposta per a la seua aprovació inicial.
–

Cedir en comodat a l’Excma. Diputació d’Alacant, l’obra municipal de l’artista Amalia

Navarro, denominada “Homenaje a Velázquez II”, per a l’exposició “Hermenéuticas. Amalia
Navarro” que se celebrarà del 8 d’abril al 29 de juny de 2014 a la Sala d’Exposicions del Palau
Provincial de la Diputació d’Alacant.
–

Delegar en la vicealcaldessa, tinenta d’alcalde delegada de l’Àrea de Serveis a la

Ciutadania l’exercici de les competències que corresponen a la Junta de Govern Local relatives
a l’aprovació i adjudicació de l’expedient per a contractar, per mitjà de procediment obert,
l’explotació dels Serveis de temporada de platja del terme municipal de Castelló de la Plana per
a la temporada estival de 2014, així com els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que formen part d'aquest, els quals regiran la contractació, i iniciar el
procediment d’adjudicació seguint els tràmits legals.
–

Deixar sense efecte temporalment les delegacions d’atribucions efectuades per mitjà

d’acords de la Junta de Govern Local de data 13 de juny de 2011, modificat per acord de data 5
de juliol de 2013 i 25 de gener de 2013, pel que fa a les matèries delegades en l’Il·lm Tinent
d’Alcalde-Regidor Delegat d’Infraestructures, Ermites i Serveis Urbans Sr. Miguel Soler Barberá
i delegar temporalment en l’Il·lm. Tinent d’Alcalde, Sr. Miguel Ángel Mulet Taló l’exercici de tals
funcions.

