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 28 DE FEBRER DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 21 de febrer de 2014.
2.- Aprovar l’obertura de l’activitat d’instal·lacions esportives, a la carretera de Borriol,
s/n d’aquest terme municipal, promogut per l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.
3.- Atorgar a Güizo's Explotaciones de Ocio, SL llicència d’obertura per a l’activitat de
bar amb servei o activitat complementària de minigolf, a la plaça Ferran el Catòlic, 2 d’aquest
terme municipal.
4.- Atorgar a Tiare Tahití, SLU llicència d’obertura per a l’activitat de saló-lounge, al
carrer de José Echegaray, 1 ent d’aquest terme municipal.
5.- Atorgar a Comunitat de Propietaris Garatge Botànic Cavanilles, 48-50, amb
domicili al carrer del Botànic Cavanilles s/n de Castelló de la Plana, llicència d’obertura per a
l’activitat de garatge aparcament privat al carrer del Botànic Cavanilles, núm. 48 i 50 d’aquest
terme municipal.
6.- Modificar la llicència ambiental atorgada en data 26 de febrer de 2010 per a
instal·lar una activitat de garatge aparcament privat amb un total de 19 vehicles en planta
soterrani-1 a l'avinguda del Port, núm. 3 d’aquest terme municipal, en el sentit d’incorporar els
canvis de caràcter no substancial previstos en la certificació final de la instal·lació consistents
en la conversió d’una de les places d’aparcament en plaça d’aparcament per a motocicleta,
quedar assabentada de la transmissió efectuada en aquesta activitat a favor de Comunitat de

Propietaris Garatge Av. del Port, núm. 3 i atorgar a aquest interessat llicència d’obertura per a
l’esmentada activitat en el mateix emplaçament.
7.- Quedar assabentada de la transmissió efectuada en l’activitat d’estació de servei
amb instal·lació de llavat d’automòbils a l'avinguda dels Germans Bou, núm. 152, a favor
d’Alnicar Combustibles, SL i denegar a aquest interessat la llicència d’obertura per a
l’esmentada activitat, basant-se en l’acta desfavorable emesa el 8 de juliol de 2013 per
l'enginyer tècnic municipal, atés que les places d’aparcament ubicades darrere de la botiga i
Administració no s’han realitzat conforme al projecte que es troba en l’expedient.
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 comerç menor
d’alimentació, carn i peix, saladures, begudes i begudes alcohòliques al carrer del Germans
Villafañe, núm. 29, planta baixa, d’aquest terme municipal, basant-se en l’acta de comprovació
desfavorable efectuada pel tècnic municipal el 23 d’agost de 2013, en tant que no s’esmenen
les deficiències que hi figuren.
9.- Acceptar l’adaptació de l’establiment situat al carrer de Rafalafena, núm. 13,
planta baixa, d’aquest terme municipal, a les condicions inicials emparades per la llicència
municipal concedida per la Comissió de Govern d’aquest Excm. Ajuntament en sessió
celebrada el 24 de febrer de 1995, per a exercir l’activitat de pastisseria, cafeteria sense audició
musical.
10.- Modificar una llicència urbanística l’objecte de la qual consistix en l’ampliació de
la superfície de la planta soterrani i canviar d’ubicació la piscina en la parcel·la situada al carrer
de Luis Sales Boli, cantó amb passatge Humanista Enginyer Carlos González Espresati.
11.- Desestimar motivadament les al·legacions formulades i ordenar els propietaris,
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 de repavimentació d’un corredor exterior dins de la
parcel·la, situada al camí de La Plana, entrador Bomboí, LP-264, polígon 34, parcel·la 73
(partida La Plana), Sòl No Urbanitzable Protegit (P.E.M).
12.- Declarar la jubilació forçosa per edat d’un funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament, que ocupa plaça de tècnic especialista en Delineació, amb efecte des del dia 24 de
març de 2014, en què cessarà definitivament.
13.- Declarar la jubilació forçosa per edat d’un funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament, que ocupa plaça de tècnic especialista en Delineació, amb efectes des del dia 25
de març de 2014, en què cessarà definitivament.
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14.- Abonar a un funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, Analista Programador, la
quantitat de 4.500,00 € en concepte d’indemnització per jubilació anticipada, retenint-se un
20% d'aquesta quantitat en concepte d’Impost de la Renda de les persones físiques.
15.- Aprovar el “Protocol d’actuació davant de l’assetjament psicològic i sexual de les
empleades i empleats públics de l’Excm Ajuntament de Castelló i els seus Organismes
Autònoms”.
16.- Aprovació del Compte Justificatiu presentat per l’Associació de Familiars per als
Drets del Malalt Mental.
17.- Aprovació dels Comptes Justificatius presentats per l’Associació de Veïns del
Grup Reis, la Fed. Provincial d’AAV., l’AV Primer Molí i l’A.A. Dones La Torreta.
18.- Aprovació dels Comptes Justificatius presentats per l’Associació de Veïns del
Segon Molí, l’AV Venda Nova i l’AV Racó del Mercader.
19.- Autoritzar i disposar la despesa i reconéixer l’obligació a nom de
PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES, SA continguda en la Relació 38-A/2014 de
data 10 de febrer de 2014 que està formada per 1 full i ascendix a 25.080,00 euros.
20.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 50-D/2014 de data 17 de
febrer de 2014 que està formada per 2 pàgines i ascendixen a un total de 298.359,63 euros, la
qual comença per Mediterránea Gestión Social y Cultural, SA per la quantitat de 19.894,29
euros i acaba amb UTE Semáforos Castellón (TELVENT, SA - COVOP) per l’import de
63.965,48 euros.
21.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte per mitjà de procediment obert
del servei de prevenció alié de riscos laborals en les especialitats de medicina del treball i
higiene industrial per al servei propi de prevenció de riscos laborals de l’Excm. Ajuntament de
Castelló de la Plana a Unitmat Prevención Sociedad de Prevención, SLU, per període d’un any,
que oferix respecte del preu unitari detallat en la clàusula 4a.3 del plec de clàusules
administratives particulars la quantitat de 43,78 €/treballador/any, fixant-se com a pressupost
màxim anual la quantitat de 56.914 €, més 2.987,99 €, en concepte d’IVA.
22.- Declarar vàlida la licitació per a alienar per mitjà de subhasta el dret d’ús i
utilització de huit places d’aparcament situades a l’aparcament subterrani de la plaça de la
Constitució, identificades amb els números 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 i 177, així com
acceptar el desistiment dels licitadors i declarar deserta la referida subhasta.
23.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions de Veïns a l’Associació
turisticogastronòmica i cultural Artuga.

24.- Sol·licitar a la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria
d’Educació de la Generalitat Valenciana, l’autorització provisional per al curs escolar 20142015, d’una diferent distribució per edats de les unitats autoritzades inicialment en l’Escola
Infantil de Primer Cicle “Chupetes”, amb capacitat per a 6 unitats i amb un màxim de 79 places
escolars.
25.- Sol·licitar a la Diputació de Castelló, a l’empara de les bases de la convocatòria
de subvencions econòmiques destinades a l’assignació, pels ajuntaments beneficiaris, de
beques de formació en pràctiques a persones amb discapacitat, de la Diputació Provincial de
Castelló, subvenció per import de 1.000,00 €, per a finançar parcialment la concessió per
aquest Ajuntament d’una beca de formació en pràctiques dependent del Negociat
d’Emergència Social de Serveis Socials.
26.- Sol·licitar a la Diputació Provincial de Castelló, a l’empara de les bases de la
convocatòria per a la concessió de subvencions econòmiques destinades a l’assignació de
beques de formació en pràctiques a dones supervivents de la violència de gènere, subvenció
per import de 2.000,00 €, per a finançar parcialment la concessió per aquest Ajuntament de dos
beques de formació en pràctiques dependents dels Negociats d’Emergència Social i Promoció
de la Igualtat.
27.- Donar compte d’una relació de declaracions responsables d’obres per a la
realització de rases/arquetes, presentades durant el mes de gener en aquest Ajuntament.
28.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
–

Desestimar motivadament les al·legacions presentades i ordenar als propietaris,

constructors de l’edifici i a la tècnic directora de l’obra que en el termini d’un mes duguen a
terme la restauració de l’ordenació urbanística vulnerada per la realització d’obres de forjat de
la coberta i reconstrucció d'aquesta, com coberta inclinada, en l’edifici situat als carrers
Major,19; Isaac Peral, 5; i Barraques, 7.
–

Aprovar l’expedient de contractació, que comprén el del plec de clàusules

administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han de regir la contractació, per
procediment obert, del servei per a la gestió i execució dels projectes de suport a la família
“Temps d'Esplai”, “Vine al Pinar” i “Oci Educació Especial”, inclosos en la Campanya
d’Animació de l’Estiu, amb un pressupost base de licitació per Campanya d’Animació de l’Estiu,
de 65.553,90 €, a la baixa, IVA inclòs (10 %).

–

Sol·licitar a la Diputació de Castelló, a l’empara de les Bases de subvencions

destinades a l’execució d’obres de reforma i condicionament, i a l’adquisició d’equipament de
locals habilitats com a clubs de persones majors 2014, subvenció per import total de 12.402,74
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euros, destinats a l’adquisició d’equipament dels següents locals de titularitat municipal
habilitats com a Clubs de Persones Grans.

–

Declarar extingit el precari en virtut del qual s’ocupa la vivenda municipal situada

al costat de l’ermita de Sant Roc de Canet, davant del mal ús d'aquestai del perill que entranya
la seua ocupació per a ell mateix i per als visitants de l’esmentada ermita i, com a
conseqüència, requerir a la persona interessada que procedisca al desallotjament de l’immoble
municipal.
–

Sol·licitar a la Diputació de Castelló, a l’empara de les bases per a la concessió

de beques de formació de la Diputació Provincial de Castelló 2014, subvenció per import de
3.200,00 €, per a finançar parcialment la concessió a aquest Ajuntament de quatre beques de
formació en pràctiques que es desenvoluparan en els programes següents: una beca en el
Programa de Serveis Socials, una beca dependent del Negociat de Joventut, una beca
corresponent a l’especialitat Arquitectura i una beca corresponent a l’especialitat d’Enginyeria
Industrial.

