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 24 DE GENER DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 17 de gener de 2014.
2.- Atorgar a Reciclaje de Hierros i Metales J. Valero, SL llicència ambiental per a
instal·lar una activitat de recollida, transport i emmagatzemament temporal de residus a
l'avinguda dels Germans Bou, núm. 140 d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar a Eurli Spain, SL llicència d’obertura per a l’activitat de supermercat amb
bar sense audició musical i aparcament amb un total de 50 places a l'avinguda de Lairon, núm.
5 d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de cafeteria al carrer d'Hort de
Mas, núm. 7 d’aquest terme municipal.
5.- Modificar la llicència ambiental atorgada per la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el 29 d’abril de 2011, per a instal·lar una activitat de bocateria al carrer de la Trinitat,
núm. 60 d’aquest terme municipal, en el sentit d’incorporar els canvis de caràcter no
substancial previstos en la certificació de novembre de 2013, i, en conseqüència, atorgar a La
Grand Line, SL llicència d’obertura per a la referida activitat.
6.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 29 d’octubre de
2013, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de pràctiques de tatuatge,
micropigmentació i pírcing, a l'avinguda del Parc de l'Oest, núm. 34, planta baixa, d’aquest
terme municipal.

7.- Donar de baixa la llicència per a instal·lar l’activitat de comerç i exposició de
vehicles a la carretera Nacional Km. 68,250 (Polígon Industrial La Basala).
8.- Decretar la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat objecte de la
declaració responsable presentada per a l’obertura d’una activitat de bar-cafeteria al carrer de
Crevillent, núm. 9, planta baixa, d’aquest terme municipal, basant-se en l’acta de comprovació
desfavorable efectuada pel tècnic municipal el 22 de juliol de 2013, mentre no s’esmenen les
deficiències que figuren en aquesta.
9.- Atorgar a la mercantil Comercial Los Rosildos, SL llicència urbanística per a la
instal·lació solar fotovoltaica a xarxa sobre coberta de nau existent al polígon industrial
Autopista Sud, nau 20 C, d’aquesta ciutat.
10.- Aprovar el pressupost de 33.940,5 € (IVA inclòs) per a executar subsidiàriament
els treballs consistents en la demolició de la construcció d’una vivenda de nova planta de 150
m2, al camí de la Mota Esquerra, entrador Blauet, MON-143-A2, en Sòl No Urbanitzable
Protegit PEM.
11.- Desestimar les al·legacions presentades al termini d’audiència prèvia a la
demolició de les obres de construcció de vivenda unifamiliar, realitzades sense llicència, al
camí de Senillar, núm. 173, Sòl Urbanitzable 03-SU-PEM i, en conseqüència, ordenar al mateix
interessat el restabliment de la legalitat urbanística.
12.- Declarar la jubilació forçosa per edat d’un funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament que ocupa plaça i lloc de treball d’agent de Policia Local, amb efectes des del dia 6
de febrer de 2014, en què cessarà definitivament.
13.- Aprovar el compte justificatiu presentat per l’associació “Amics de la Natura”, en
relació amb la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a favor seu per al finançament del
concurs “Premi Tardor de Poesia”.
14.- Aprovar el compte justificatiu presentat per l’Associació Ciutadana Contra la
Sida (CASDA), en relació amb la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a favor seu per al
finançament del programa de prevenció de la transmissió del VIH/SIDA.
15.- Autoritzar la transmissió “mortis causa” de la concessió administrativa de la
caseta 61 de la secció de carns i verdures del Mercat Central Municipal, sense pagament de
cap quantitat a aquest Excm. Ajuntament per aquesta transmissió.
16.- Adjudicar a Ambulancias CSA, SL el contracte, per mitjà de procediment obert,
del Servei preventiu de cobertura d’assistència sanitària en actes públics organitzats per
l’Ajuntament de Castelló de la Plana o en l’organització del qual col·labore, per un termini de
dos anys, fixant-se com a pressupost màxim per als dos anys de duració d'aquest la quantitat
de 35.702,48 €.
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17.- Aprovar el Pla Municipal sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius
que es desenvoluparà durant 2014 i sol·licitar a la Conselleria de Sanitat subvenció per a
finançar les despeses de personal, manteniment i programes de la Unitat de Prevenció
Comunitària en Conductes Addictives d’aquest Ajuntament.
18.- Donar compte dels canvis de titularitat d’activitats, resolts en el passat mes de
desembre, per decret de l’Il·lustríssim Senyor Tinent d’Alcalde, Regidor Delegat de
Sostenibilitat, Medi Ambient, Agricultura i Control Urbanístic.
19.- Donar compte de la relació de declaracions responsables d’obra, d’obra amb
activitat i comunicacions ambientals presentades en aquest Ajuntament, durant el passat mes
de desembre.
20.- Personar-se i mostrar-se part demandada l’Ajuntament de Castelló de la Plana,
en el procediment ordinari 2/484/2013, interposat per “Cafetería Azahar 2000, CB” pel qual
s’impugna el Decret del regidor delegat d’Infraestructures i Serveis Urbans de l’Ajuntament de
Castelló, de data 5 de juliol de 2013, en què es resol tindre per desistit de la seua petició a la
recurrent, per a l’ocupació d’un espai lliure privat d’ús públic per a instal·lar taules i cadires, al
carrer del Riu Tiétar, núm. 4, planta baixa.
21.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
–

Iniciar la tramitació d’expedient per a la concertació d’una operació de tresoreria.

–

Adjudicar a Ermestel, SL el contracte de subministrament d’actualització i suport

dels productes de programari adquirits per aquest Ajuntament, amb una duració fins al 31 de
desembre de 2015 i per un import de 57.911,23 euros més 12.161,36 euros en concepte
d’Impost sobre el Valor Afegit, amb estricta subjecció als plecs reguladors de la contractació.
–

Sol·licitar a la Conselleria de Benestar Social ajudes econòmiques per al

finançament de les despeses corrents de l’Agència AMICS d’aquest Ajuntament en l’exercici
2014.

