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 30 DE MAIG DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 23 de maig de 2014.
2.- Atorgar a ARMARIOS Y DECORACIONES DE COCINAS CASTELLÓN, SL
llicència ambiental per a instal·lar una activitat de fabricació, muntatge, exposició i venda de
mobles de cuina a l'avinguda Germans Bou, 92 nau C Partida GUMBAU, d’aquest terme
municipal.
3.- Atorgar a GRANELL BLANCH SLP llicència ambiental per a instal·lar una activitat
de centre de fisioteràpia a l'avinguda Casalduch, 29, Esc 1 Local 2, d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar a BANC DE SABADELL, SA llicència ambiental per a instal·lar una
activitat d’oficina bancària a l'avinguda Cardenal Costa, 9, d’aquest terme municipal.
5.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de bar sense audició musical, a
l'avinguda Camp de Morvedre, 107, planta baixa, d’aquest terme municipal.
6.- Donar compte de la transmissió efectuada en l’activitat de venda al detall
d’articles per a l’esport al carrer Campoamor, núm. 28, 30 i 32 d’aquest terme municipal, a favor
de ZITRO EVOLUTION, SL; modificar la referida llicència en el sentit d’incorporar els canvis de
caràcter no substancial previstos en la certificació final, consistents en la reducció de la
superfície de l’establiment destinada a ús comercial, quedant part de la planta primera amb
accés únicament a l’efecte de tasques de manteniment en la instal·lació d’aire condicionat; i
atorgar al mateix interessat llicència d’obertura per a l’esmentada activitat.

7.- Donar compte de la transmissió efectuada en l’activitat de fabricació i venda al
detall de productes de brioxeria i pastisseria al carrer Escultor Viciano, núm. 22, a favor de MINI
MARKET GENECO INTERNACIONAL SL; i atorgar al mateix interessat llicència d’obertura per
a la referida activitat.
8.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 5 de novembre de
2013, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de comerç al detall de llavors,
adobs, flors, plantes i xicotets animals, al centre comercial Salera, local C-22 d’aquest terme
municipal, promoguda per PET SHOP AMIGUITO, SL.
9.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 14 de maig de 2014,
emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de comerç al detall d’articles tèxtils i
complements, al carrer ASENSI, 5 d’aquest terme municipal, promoguda per LAUTERSER
RETAIL, SL, i inadmetre la comunicació ambiental efectuada, atés que l’activitat es legalitza per
mitjà de declaració responsable presentada el 5 de maig de 2014.
10.- Atorgar a la mercantil UBE Chemical Europe, SA llicència urbanística per a la
fonamentació i estructura per a nou reactor R-421-5 al polígon industrial El Serrallo s/n,
d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic i d’execució, amb visat estatutari del Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrials de Castelló, el pressupost del qual, segons projecte, ascendix a
80.000,00 euros.
11.- Atorgar a la mercantil UBE Chemical Europe, SA” llicència urbanística per a la
fonamentació i estructura per a noves bombes en la U-433 (en interior de magatzem existent)
per a augment de la producció de sulfat amònic granular al polígon industrial El Serrallo s/n,
d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic i d’execució, amb visat estatutari del Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrials de Castelló, el pressupost del qual, segons projecte, ascendix a
90.096,00 euros.
12.- Desestimar motivadament les al·legacions presentades; i ordenar que en el
termini d’UN MES es realitze el restabliment de la legalitat urbanística, demolint l’ampliació del
camí realitzada per mitjà de plataforma de formigó, al camí La Mota, entrador E-6, polígon 26,
parcel·la 18, restablint el terreny al seu estat anterior, atés que s’ha actuat sense la preceptiva
llicència urbanística amb un pressupost estimat de 2.000 euros.
13.- Desestimar motivadament les al·legacions formulades; i ordenar que en el
termini de TRES MESOS, duguen a terme la restauració de l’ordenació urbanística vulnerada
per mitjà de la demolició de les obres consistents en la construcció de terrassa de 20 m2, de
galliners de 150 m2, de garatge de 30 m2, d’hivernacle de 70 m2 i retirada de mòbil home de
21 m2 i el restabliment de la casa d’atifells de 25 m2 al seu estat anterior, situades al camí
Enriera, EN-48, polígon cadastral 11, parcel·la 62 (partida Coscollosa), amb un pressupost
estimat de 24.527,49 euros.
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14.- Declarar la jubilació forçosa per edat d’una funcionària de carrera, amb efecte
des del dia 14 de juny de 2014, en què cessarà definitivament la seua relació com a tècnic
d’Administració general.
15.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 225-D/2014 de data 19 de
maig de 2014 que està formada per 1 pàgina i ascendixen a un total de 232.105,90 euros.
16.- Incrementar en 108,54 euros l’import de la subvenció actual de 36.182,96 euros
que percep l’Associació Local de Venedors del Mercat Central i Pescateria de Castelló,
quedant la mateixa fixada en 36.291,50 euros per a l’any 2014, sent aquesta la base que s'ha
de tindre en compte per a futures revisions, amb destinació a sufragar les despeses derivades
de millores del Mercat Central Municipal.
17.- Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni Marc de data 10
de desembre de 2013, que la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria
Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha subscrit amb l’entitat Ecoembalajes España, SA; i
adherir-se l’Ajuntament de Castelló al referit Conveni Marc.
18.- Tindre per desistida de la seua sol·licitud d’inscripció en el Registre Municipal
d’Associacions de Veïns a l’associació CONLLOGA-MUIXERANGA DE CASTELLÓ, al no
haver presentat la totalitat de la documentació requerida per a la seua esmena, i arxivar la seua
petició sense més tràmit.
19.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a
associacions culturals que realitzen activitats de desenvolupament i foment de la cultura, durant
el període comprés entre l’1 d’octubre de 2013 i el 30 de setembre de 2014, amb un pressupost
màxim de 65.000,00 euros.
20.- Aprovar el projecte de conveni que s'ha de subscriure amb la Companyia de les
Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül per a subvencionar el Projecte sociosanitari “Centre
social Marillac”, que comportarà una aportació econòmica municipal, en concepte de
subvenció, xifrada en 6.790,41 €.
21.- Aprovar el projecte de conveni que s'ha de subscriure amb l’Associació de
Persones Sordes “Virgen del Lidón” de Castelló per a finançar el projecte “Servei d’informació,
gestió i orientació Castelló”, que comporta una aportació econòmica municipal, en concepte de
subvenció de 8.550,00 €.
22.- Aprovar l’expedient de contractació, que comprén el del plec de clàusules
administratives particulars, el de prescripcions tècniques i l’estudi econòmic que han de regir la
contractació, per procediment obert, del Servei Municipal de Transport Adaptat de l’Excm.
Ajuntament de Castelló de la Plana, amb un pressupost base de licitació anual de 518.403,61
€, a la baixa, IVA exempt.

23.- Donar compte dels canvis de titularitat d’activitats i de comunicacions de canvis
de titularitat d’activitats, resolts, en el passat mes d’abril, per decrets dictats pel tinent d’alcalde
delegat de Sostenibilitat, Medi Ambient i Control Urbanístic, en virtut de la delegació
d’atribucions de la Junta de Govern Local, conferida per acord de 15 de juny de 2011.
24.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Prorrogar el conveni de col·laboració, subscrit en data 3 de juny de 2009, entre
Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea a Brussel·les i l’Excm. Ajuntament de Castelló
de la Plana, modificat en la seua clàusula segona per acord de la Junta de Govern Local, de
data 18 de maig de 2012 i formalitzada aquesta modificació en data 25 de maig de 2012, amb
l’objecte de col·laborar en la formació de jóvens en assumptes europeus i específicament dels
beneficiaris d’un programa de beques convocat per l’Ajuntament de Castelló de la Plana, la
destinació de les quals és la delegació d’aquesta Fundació a Brussel·les, amb efecte des del 3
de juny de 2014 fins al 2 de juny de 2015, ambdós inclosos.
- Acceptar l’abstenció del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda, Innovació i
Administració Municipal en relació amb la iniciació de tràmits per a esclariment de fets
ocorreguts durant els últims mesos en el Servei de Prevenció d’aquest Ajuntament.
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