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 23 DE MAIG DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 16 de maig de 2014.
2.- Designar el secretari general de l’Administració Municipal, com a titular de l’Òrgan
de Suport a la Junta de Govern Local i al regidor secretari d'aquesta, amb les funcions pròpies
d'aquest òrgan.
3.- Aprovar l’obertura de l’activitat de centre esportiu (pistes de pàdel), al carrer
Osca, cantó bulevard del Riu Sec d’aquest terme municipal, promoguda per aquest Ajuntament.
4.- Atorgar a GRUAS CHIVA, SL llicència ambiental per a instal·lar una activitat de
magatzem de vehicles al carrer V3 Pp Sant Llorenç, naus G5-G6, d’aquest terme municipal.
5.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de forn de pa al carrer Colòmbia,
núm. 5 davall, d’aquest terme municipal.
6.- Atorgar a INVERSIONES VIAFAIRA VARELA, SL llicència d’obertura per a
l’activitat de restaurant, al carrer Clara Campoamor, 12, planta baixa 3, d’aquest terme
municipal.
7.- Atorgar a ARROCERÍA CASA SERGIO, SL llicència d’obertura per a l’activitat de
restaurant, al carrer Sant Vicent, 46, d’aquest terme municipal.

8.- Atorgar a LIDOKER SL llicència d’obertura per a l’activitat de bar-restaurant, a la
plaça Vilanova d'Alcolea, 4, planta baixa, d’aquest terme municipal.
9.- Donar de baixa la llicència d’obertura per a l’activitat de cafeteria sense
ambientació musical a l'av. Rei en Jaume, 64, concedida en data de 18 de maig de 2012.
10.- Denegar a Servicios Funerarios Pellicer, SL la modificació de la llicència
atorgada per a l’exercici de l’activitat de pompes fúnebres, situada al carrer Alloza, 111.
11.- Atorgar una llicència urbanística per a l’ampliació de vivenda apariada existent
per mitjà d’elevació d’una planta amb coberta inclinada al carrer Zarauz, 35 d’aquesta ciutat.
12.- Atorgar a la mercantil Invemor, SL llicència urbanística per a la demolició d’un
immoble situat al carrer Pintor Oliet, 25 d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic i
d’execució, el pressupost del qual, segons projecte, ascendix a 3.863,59 euros.
13.- Denegar la llicència urbanística sol·licitada per la mercantil Servicios Funerarios
Pellicer, SL de reforma per a la instal·lació d’un elevador muntacàrregues al carrer Alloza,
111 d’aquesta ciutat.
14.- Estimar parcialment les al·legacions presentades, quant al farcit i posterior
esplanació, atés que no excedix de les labors agrícoles normals, segons informe tècnic de data
6 de maig de 2014 i desestimar motivadament la resta de 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 tancament amb bloc de formigó,
situada al camí Travessera, TV-1-A, parcel·la 39, polígon 135, i la valoració de la qual estimada
és de 11.750,20 €.
15.- 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 caseta
amb teulada d’una superfície aproximada de 30 m2 (galliner), no susceptibles de legalització,
situada al camí Antrilles, AN-52-A, polígon 38, parcel·la 11 (Partida Antrilles), i la valoració de la
qual estimada és de 3.230,31€.
16.- 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
edificació destinada a vivenda unifamiliar de fusta sobre base i forjat de formigó, situada al
camí Mota Esquerra, MON-157, polígon 24, parcel·la 13, i el pressupost de la qual estimat
d’execució material ascendix a 37.387,84 €.
17.- Desestimar motivadament el recurs potestatiu de reposició interposat contra
l’acord de la Junta de Govern Local, de data 7 de febrer de 2014, que va desestimar les
al·legacions formulades i va ordenar el restabliment de la legalitat urbanística, per mitjà de la
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demolició de les obres d’augment de murs laterals d’edificació i nova coberta en la parcel·la
situada dins de l’àmbit del Pla Especial de la Marjaleria, camí Donació, DO-708, polígon 13,
parcel·la 141.
18.- Declarar la jubilació forçosa per edat d’un funcionari de carrera, amb efecte des
del dia 7 de juny de 2014, en què cessarà definitivament la seua relació com a intendent
general del Cos de Policia Local.
19.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 193-D/2014 de data 5 de
maig de 2014 que està formada per 2 pàgines i ascendixen a un total de 2.279.169,07 euros.
20.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 213-D/2014 de data 12 de
maig de 2014 que està formada per 1 pàgina i ascendixen a un total de 124.559,86 euros.
21.- Aprovar els comptes justificatius presentats per les fundacions Secretariado
Gitano i Huguet de la Comunitat Valenciana, en relació amb subvencions atorgades per aquest
ajuntament a favor seu per a la realització d’activitats.
22.- Adjudicar a Gesmer Logistics Mer, SL el contracte per a la prestació del servei
de recollida, transport, tractament i eliminació de cadàvers animals o subproductes d’origen
animal per un termini de dos anys, fixant-se com a pressupost màxim anual del contracte la
quantitat de 20.195,76 €, més 2.019,58 € en concepte d’IVA (10%).
23.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a mitjans
de comunicació escrits diaris, de caràcter local, que realitzen, dins del període comprés entre
l’1 d’octubre de 2013 i el 30 de setembre de 2014, campanyes de distribució gratuïta entre els
seus lectors, de material que promocione la ciutat de Castelló de la Plana en qualsevol aspecte
cultural o artístic, amb un pressupost màxim de 100.000 euros.
24.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb
l’associació “Obra Social d’Integració del Marginat” (OSIM) per a finançar el “Programa
d’Atenció a Població en Situació d’Exclusió Social”, que comporta una aportació econòmica
municipal, en concepte de subvenció, xifrada en 24.863,88 €.
25.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb
l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Castelló per a finançar les activitats que
s'han de desenvolupar amb malalts d’Alzheimer i altres demències, que comporta una
aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció, xifrada en 8.717,95 €.
26.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana, subvenció per import de 8.394,00 euros, per al sosteniment del programa “Aules
de la Tercera Edat”, a l’empara de la Llei 6/2013, de 26 de desembre, d’aprovació dels
Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2014.

27.- Aprovar el projecte denominat: “Memòria valorada de treballs de reforç en
camins i parets de séquies del terme municipal de Castelló de la Plana 2014”, presentat el 8 de
maig de 2014 davant del Servei Públic d’Ocupació Estatal, que ascendix a un cost total de
79.412,69 €; i sol·licitar subvenció al Servei Públic d’Ocupació Estatal del Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social, per al Conveni INEM/Corporacions Locals, règim agrari 2014, a l’empara de
l’Ordre Ministerial de 26 d’octubre de 1998, per a l’execució d'aquest projecte, per un import
total de 64.399,38 €.
28.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a l’empara de l’Ordre
26/2014, de 25 d’abril, per la qual es convoquen ajudes per a l’increment bibliogràfic i
l’adquisició de col·leccions bibliogràfiques publicades per editorials valencianes en les
biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana,
subvenció per import de 23.200,61 euros per a l’increment bibliogràfic i l’adquisició de
col·leccions bibliogràfiques publicades per editorials valencianes en les biblioteques i agències
de lectura municipals, que es correspon amb la despesa realitzada dins del període comprés
entre el 7 de juny de 2013 i la data de finalització del termini de presentació de la
documentació.
29.- 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, en relació amb els llocs de nova creació; autoritzar el canvi de titularitat dels llocs 183 i
120, amb efecte des del dia 30 de juny de 2014; ampliar el nombre de metres dels llocs 16, 32,
42, 178 i 124, amb efecte des del segon trimestre de l’exercici 2014; i reduir el nombre de
metres del lloc 203, amb efecte des de l’1 de juliol de 2014.
30.- Donar compte d’una relació de declaracions responsables d’obra, d’obra amb
activitat i comunicació ambiental presentades en aquest Ajuntament, durant el passat mes
d’abril, en virtut de la Llei 2/2012, de 14 de juny, del Consell de Mesures Urgents de Suport a la
Iniciativa Empresarial i als Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitjanes Empreses
(PIME) de la Comunitat Valenciana.
31.- Donar compte d’una relació de declaracions responsables d’obres per a la
realització de rases/arquetes en domini públic, totes elles presentades en aquest Ajuntament
durant el passat mes de febrer.
32.- Donar compte d’una relació de declaracions responsables d’obres per a la
realització de rases/arquetes en domini públic, totes elles presentades en aquest Ajuntament
durant el passat mes de març.
33.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
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- Quedar assabentada de l’informe de la Intervenció General Municipal de 30 d’abril
de 2014, sobre omissió de fiscalització prèvia de l’expedient sobre adjudicació definitiva, en
virtut de concurs dels llocs de treball d’aquest Excm. Ajuntament de Director d’Urbanisme i
Director de Serveis Urbans, Infraestructura i Sostenibilitat, respectivament, resolt per Decret de
l’Alcaldia de data 1 d’abril de 2014.

