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 26 DE DESEMBRE DE 2014

Extracte dels acords adoptats
Es va acordar:
1.- Atorgar a JEFA, SL llicència ambiental per a instal·lar una activitat d’estació
de servei en partida Bovalar, polígon 117, parcel·la 2, d’aquest terme municipal; i
autoritzar al mateix interessat l’abocament d’aigües residuals industrials a la xarxa de
clavegueram municipal en l’exercici de l’esmentada activitat.
2.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de restaurant sense audició
musical, al centre comercial Salera, local A-07 d’aquest terme municipal.
3.- Aprovar la modificació no substancial de la llicència atorgada per a la
instal·lació d’una activitat de bar, sense música i sense cuina, al carrer Temprado, 4,
d’aquest terme municipal, consistent en la modificació de la distribució de la zona de
públic canviant la superfície de 13,92 m2 a 14,66m2, sense incrementar-se per això
l’aforament, així com la instal·lació d’una planxa de dos focs i una vitrina expositora de
vins en la zona de contrabarra; i atorgar llicència d’obertura per a la referida activitat.
4.- Aprovar la modificació no substancial de la llicència atorgada per a exercir
una activitat de cafeteria-croissanteria, sense audició musical, al carrer Colón, 63,
d’aquest terme municipal, que consistix en un canvi en la configuració de la barra, i en la
relació de maquinària; i dació de compte del canvi de titularitat en aquesta activitat.
5.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de data 9 de
desembre de 2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’obertura de l’activitat
d’oficina de serveis jurídics i laborals al carrer Bisbe Salinas, 38, d’aquest terme
municipal, promoguda per ATC SERVICIOS JURÍDICOS Y LABORALES, SL.

6.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de data 5 de
desembre de 2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’obertura de l’activitat de
comerç al detall de sabates, al centre comercial Salera, local B-17 d’aquest terme
municipal, promoguda per BOTTICELLI CONFORT, SL.
7.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de data 5 de
desembre de 2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’obertura de l’activitat de
comerç al detall de sabates al centre comercial Salera, local C-10 d’aquest terme
municipal, promoguda per SAXO ZAPATOS, SL.
8.- Decretar la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat objecte de
la declaració responsable per a l’obertura d’una activitat de bar al carrer Sanahuja, 53,
d’aquest terme municipal, amb caràcter cautelar, segons l’acta de comprovació
desfavorable efectuada l’1 d’abril de 2014, i els informes del tècnic municipal de dates 7
de juliol de 2014 i 25 de setembre de 2014, mentre no s’esmenen les deficiències que hi
figuren.
9.- Donar de baixa la llicència municipal per a una activitat de consulta
veterinària al carrer Montcada, 4, planta baixa, d’aquest terme municipal.
10.- Atorgar una llicència urbanística per a l’execució de forjat i ampliació de
nucli de comunicació vertical per a eixida a coberta en l’Escola d’Oficis, situada al carrer
Cronista Muntaner, 21, d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic i d’execució, amb
visat estatutari del Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló, el pressupost del qual,
segons projecte, ascendix a 23.304,00 euros.
11.- Atorgar a la mercantil JEFA, SL, llicència urbanística per a la instal·lació
d’una estació de servei a la partida Bovalar, polígon 117, parcel·la 2, d’aquesta ciutat,
conforme al projecte bàsic i d’execució, amb visat estatutari del Col·legi Oficial
d’Enginyers Superiors Industrials de Castelló, el pressupost del qual, segons projecte,
ascendix a 412.807,50 euros.
12.- Atorgar una pròrroga de sis mesos per a la total terminació de les obres de
construcció d’una vivenda unifamiliar aïllada al carrer José María Cases Deordal i
passatge Carlos Espresati Sánchez, d’aquesta ciutat.
13.- Desestimar motivadament el recurs de reposició, de data 3 de desembre
de 2014, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 2014, que va
estimar, parcialment, les al·legacions formulades i va ordenar el restabliment de la
legalitat urbanística (demolició) alterada per la realització d’obres en la parcel·la situada al
camí de la Travessera, TV-17-A, polígon 135, parcel·la 74 (partida Canet), Sòl No
Urbanitzable Comú.
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14.- Desestimar motivadament el recurs de reposició, de data 27 de setembre
de 2014, contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 25 de juliol de 2014, que va
ordenar la restauració de la legalitat urbanística vulnerada (demolició) per la realització
d’obres en l’edifici situat al carrer Ricardo Carreras, 11, fora d’ordenació.
15.- Declarar en situació d’excedència voluntària per interés particular a un
funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, cap del Negociat de Desenvolupament
d’Aplicacions.
16.- Declarar en situació d’excedència voluntària per atenció de fill menor de
tres anys a una funcionària de carrera, educadora del Negociat de Coordinació de
Programes, a partir del dia 12 de febrer de 2015.
17.- Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la quantitat de 3.697,02 €
concedida a la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea per al finançament del
Projecte d’Activitats Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea al no poder justificar
documentalment el beneficiari la totalitat de la subvenció concedida per un import de
22.000 € i, en conseqüència, aprovar el compte justificatiu i reconéixer l’obligació i abonar
l’import corresponent.
18.- Aprovar els comptes justificatius presentats per entitats, en relació amb les
subvencions atorgades per aquest Ajuntament a favor seu per a la realització de
projectes d’activitats; i reconéixer l’obligació i abonar l’import corresponent.
19.- Aprovar l’expedient per a contractar, per mitjà de procediment obert, els
serveis d’instal·lació i retirada dels escenaris en via pública i en edificis municipals del
terme municipal de Castelló de la Plana, per un període de dos anys, amb un pressupost
o despesa màxim anual de 38.135,59 €, més 8.008,48 €, en concepte d’IVA (21%), així
com el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el de Prescripcions Tècniques que
formen part d'aquest, els quals regiran la contractació.
20.- Acceptar la renúncia dels drets que pogueren correspondre al
concessionari dels llocs 114, 115, 137, 138, 139 i 140 de la Secció de Carns i Verdures
del Mercat Central Municipal i, en conseqüència, declarar extingida la concessió.
21.- Delegar en l’Alcalde les facultats necessàries per a aprovar fins al 30 de
desembre de 2014, inclusivament, els comptes justificatius relatius a les subvencions
atorgades per l’Ajuntament de Castelló de la Plana, i en la seua absència en la persona
que assumisca les seues funcions per delegació.
22.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure
amb CulturArts Generalitat, per a la utilització de la Sala Simfònica de l’Auditori i Palau de

Congressos de Castelló, per a l’organització i realització al llarg de l’últim trimestre de
2014, de diversos concerts de la Banda Municipal de Música, oberts a tots els ciutadans.
23.- Estimar parcialment la reclamació administrativa prèvia interposada en
representació de la Societat General d’Autors i Editors.
24.- Donar compte de la relació número 22, que comprén un total de 52
declaracions responsables d’obres per a la realització de rases i arquetes en domini
públic, totes elles presentades en el període comprés des de l’1 de novembre fins a l’1 de
desembre de 2014.
25.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:

- Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014.
- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana del
Turisme i l’Ajuntament de Castelló de la Plana, per a la compensació financera de l’esforç
de despesa addicional realitzat en aquesta matèria durant l’exercici 2013.
- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 1233R-D/2014 de data 9
de desembre de 2014, que està formada per 2 pàgines i ascendix a un total de
454.367,45 euros.
- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 1292R-D/2014 de data
22 de desembre de 2014, que està formada per 1 pàgina i ascendixen a un total de
321.078,01 euros.
- Delegar en l'alcalde o en qui el substituïsca l’exercici de les atribucions que
corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, relatives a
l’aprovació del projecte d’obres d’evacuació de les aigües i clavegueram de la 1a
Travessera de la Marjaleria de Castelló (1a fase), així com l’expedient de contractació,
autorització de la despesa i inici del procediment.

- Aprovar el compte justificatiu de l’Associació Local de Venedors del Mercat
Central i Pescateria, per import de 36.291,50 euros, quantitat a què ascendix la subvenció
concedida per l’Ajuntament de Castelló corresponent a l’exercici 2014, amb destinació a
sufragar les despeses derivades de millores del Mercat Central Municipal per a la present
anualitat; i reconéixer l’obligació.

- Aprovar la revisió de les tarifes de la concessió del servei públic municipal de
cementeris aplicables al recinte del Nou Cementeri Municipal.
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