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 31 D’OCTUBRE DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 23 i 24 d’octubre
de 2014.
2.- Atorgar a LEVANTINO ARAGONESA DE TRÁNSITOS, SA llicència ambiental per
a instal·lar una activitat de magatzem d’argiles i adobs no nitrogenats a granel amb planta de
selecció granulomètrica a l'avinguda de Ferrandis Salvador, sense número, Zona Nord Port,
d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar a MUSGRAVE ESPAÑA, SA llicència ambiental per a instal·lar una
activitat de supermercat a la plaça Teodoro Izquierdo, 4 A, d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de bar-restaurant, al carrer
Saragossa, 7, planta baixa, d’aquest terme municipal.
5.- Atorgar a ARES VILLADA, SL llicència d’obertura per a l’activitat de cafeteriapastisseria amb despatx de pa, al carrer Major, 46, planta baixa, d’aquest terme municipal.
6.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de data 17 d’octubre de
2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’obertura de l’activitat de magatzem de
productes diversos al carrer de França, 23, polígon industrial Accés Sud, nau 7 C, d’aquest
terme municipal, promoguda per DIELECTRO INDUSTRIAL, SA.
7.- Atorgar a la Comunitat de Propietaris carrer Asensi, número 29, llicència
urbanística per a la rehabilitació de biguetes en forjat de planta soterrani de l’edifici situat en el

referit emplaçament d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic i d’execució, amb visat
estatutari del Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló, i el pressupost de la qual, segons
projecte, ascendix a 3.526,91 euros.
8.- Atorgar llicència urbanística per a la construcció d’una vivenda unifamiliar entre
mitgeres al carrer Rambla Carbonera, 14, d’aquesta Ciutat, conforme al projecte bàsic, amb
visat estatutari del Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló, i el pressupost de la qual,
segons projecte, ascendix a 86.706,62 euros.
9.- Estimar el recurs de reposició, de data 21 d’agost de 2014, contra l’acord de la
Junta de Govern Local, de data 20 de juny de 2014, que va ordenar el restabliment de la
legalitat urbanística, per mitjà de la demolició de les obres, realitzades sense llicència i no
legalitzables, consistents en una caseta de fusta de 36 m2 sobre solera de formigó, en
Carrerassa de Bovar, BV-2-A, polígon 15, parcel·la 123 (partida Molinera), en Sòl No
Urbanitzable i, en conseqüència, declarar la caducitat i procedir a l’arxiu de l’expedient
d’infracció urbanístic recorregut.
10.- Aprovar la modificació de les superfícies expropiades a determinades finques
afectades pel projecte d’expropiació per a l’execució de les obres de canalització del barranc de
Fraga; autoritzar i disposar la despesa de 30.100,42 euros a què ascendix el preu just pendent
de pagar; i reconéixer les obligacions als titulars de béns i drets com a conseqüència de la
modificació referida.
11.- Aprovar definitivament l’expropiació, per taxació conjunta, per a l’obtenció dels
terrenys afectats per les obres de remodelació integral de les instal·lacions esportives “Gaetà
Huguet”, que es concreta en la parcel·la descrita com a séquia núm. 3 de la Xarxa de Canals i
Séquies de l’Embassament de Maria Cristina, i la relació definitiva d’afectats; autoritzar i
disposar la despesa de 51.567,44 euros a què ascendix el preu just corresponent a la finca
afectada per l’esmentada expropiació; i reconéixer l’obligació al titular de béns i drets.
12.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 985R-D/2014 de data 20
d’octubre de 2014 que està formada per 2 pàgines i ascendixen a un total de 1.386.863,04
euros.
13.- Adjudicar a la mercantil Cantera La Torreta, SAU el contracte del
subministrament d’àrids per al Servei Municipal de Brigades de l’Excm. Ajuntament de Castelló
de la Plana, en forma de tracte successiu i per preu unitari, per un període de dos anys i amb
un pressupost màxim de 48.595,04 euros, més 10.204,96 euros en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit.
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14.- Adjudicar, per mitjà de procediment negociat, la concessió administrativa de la
cafeteria del Mercat Municipal Sant Pere del Grau de Castelló, per un termini de 7 anys i un
cànon anual de 5.000 euros.
15.- Autoritzar la transmissió intervius de la concessió administrativa del lloc 5 del
Mercat Municipal de Sant Antoni, amb destinació a la venda de productes de forn i pastisseria.
16.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals a l’associació
NUEVAS GENERACIONES HISPANO-MARROQUÍS, CULTURA Y ESPORT.
17.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb el
Consolat de Romania a Castelló de la Plana, per a la realització d’un curs de llengua, cultura i
civilització romanesa durant el curs 2014-2015, en centres educatius del municipi.
18.- Resoldre la convocatòria de concessió de subvencions a favor d’associacions i
entitats del municipi per a la realització de projectes d’igualtat d’oportunitats de dones i hòmens
durant aquest exercici.
19.- Proposar la renovació del vocal representant de l’Ajuntament de Castelló de la
Plana en el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló.
20.- Donar compte de la relació número 20, que comprén un total de 55 declaracions
responsables d’obra per a la realització de rases/arquetes en domini públic,

totes elles

tramitades durant el mes de setembre de 2014.
21.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Concedir i abonar les subvencions destinades al foment d’activitats i projectes en
matèria de sanitat corresponents a l’exercici 2014, a favor d’organitzacions no governamentals.
- Declarar en situació d’excedència voluntària per interés particular a un administratiu
d’aquest Excm. Ajuntament, el qual romandrà en aquesta situació mentre es mantinga la
relació de serveis que va donar origen a aquesta.
- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 956R-D/2014 de data 13
d’octubre de 2014 que està formada per 2 pàgines i ascendixen a un total de 350.514,62 euros.
- Adjudicar el contracte, per procediment obert, del servei de gestió i direcció de
l’Escola Municipal de Teatre durant els cursos 2014/2015 i 2015/2016, amb un pressupost
màxim de 49.100 €, més 10.311,00 € en concepte d’IVA (21%), corresponent al període
comprés entre el 3 de novembre de 2014 i el 15 de maig de 2016.

