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 5 DE SETEMBRE DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 31 de juliol de 2014.
2.- Atorgar a ADAPTACIONES AUTOMECÁNICAS, SL llicència ambiental per a
instal·lar

una

activitat

de

taller

de

reparació

de

vehicles,

branques

mecànica

i

electricitat/electrònica a la quadra Saboner, cantó carrer Dinamarca, nau 9, d’aquest terme
municipal.
3.- Atorgar a TECNIPORTCAS, S.L. llicència ambiental per a instal·lar una activitat
de lloguer, reparació i manteniment de maquinària industrial i d’automoció i llavador de
maquinària, al Moll de Llevant, Port Comercial, d’aquest terme municipal.
4.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de data 6 d’agost de
2014, per a l’activitat de llavador de vehicles de transport amb venda de carburant per
assortidor a l'avinguda de Lairón, cantó carrer Portugal, P 63-64, d’aquest terme municipal,
promoguda per ESTACIONES DE SERVICIO CASTELLÓN, SL.
5.- Quedar assabentada de la transmissió efectuada en l’activitat de venda al detall,
de roba, al carrer Colón, 18, d’aquest terme municipal; i atorgar llicència d’obertura per a la
referida activitat.
6.- Donar de baixa les llicències per a instal·lar i exercir l’activitat de locutori telefònic
al carrer Mestre Falla, 2, atorgades per la Junta de Govern Local en sessions celebrades el 20
de maig de 2005 i el 22 de desembre de 2010 respectivament, a favor d'L T LADY P 2004 SL.

7.- Donar de baixa les llicències per a instal·lar i exercir l’activitat de bar sense
audició musical al carrer José María Mulet Ortiz, 4, escala 3, planta baixa 6, atorgades per la
Junta de Govern Local, en sessions celebrades el 9 d’abril de 2010 i el 4 de gener de 2011
respectivament.
8.- Modificar les bases reguladores de la col·laboració entre l’Ajuntament de Castelló
i les entitats de crèdit per a la recaptació de tributs locals i d’altres ingressos municipals.
9.- 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.
10.- Aprovar l’expedient per a contractar, per mitjà de procediment obert, el Servei de
protocol de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, per un període de dos anys, amb un
pressupost anual de 42.300 €, més 8.883 €, 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.
11.- Aprovar l’expedient per a contractar l’arrendament per un termini de quatre anys
i amb opció de compra, si és el cas, així com la instal·lació, manteniment i programari necessari
per a la distribució d’imatges de 134 ordinadors tipus bàsic, 62 ordinadors tipus avançat, 29
ordinadors portàtils, 13 pantalles i un replicador de ports per a les dependències de l’Excm.
Ajuntament de Castelló de la Plana, amb un tipus màxim de licitació mensual de 4.895 euros,
més 1.027,95 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, així com el Plec de Clàusules
Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques que formen part d'aquest, els quals regiran
la contractació.
12.- Aprovar l’expedient per a contractar el subministrament i instal·lació de tres
servidors i un dispositiu d’emmagatzematge per a còpies de seguretat per a l’Excm. Ajuntament
de Castelló de la Plana, amb un pressupost màxim de 43.750 euros, més 9.187,50 euros en
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, així com el Plec de Clàusules Administratives i el Plec
de Prescripcions Tècniques que formen part d'aquest, els quals regiran la contractació.
13.- Aprovar l’expedient per a contractar l’arrendament sense opció de compra, d’un
furgó d’atestats, totalment equipat, per a la Policia Local de l’Excm. Ajuntament de Castelló de
la Plana, per un període de quatre anys i amb un pressupost màxim de 96.339,36 euros, més
19.858,08 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, així com el Plec de Clàusules
Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques que formen part d'aquest, els quals regiran
la contractació.
14.- Adjudicar a la mercantil Solred, SA, el contracte de subministrament de
combustible d’automoció per als vehicles de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, amb
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una duració de dos anys i amb un pressupost màxim de 392.148,76 euros, més 82.351,24
euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, amb estricta subjecció als plecs reguladors
de la contractació.
15.- Declarar desert el procediment de contractació del subministrament de materials
asfàltics per al Servei Municipal de Brigades de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.
16.- Acceptar el canvi de titularitat del contracte d’arrendament de la vivenda
municipal situada al carrer Osca, núm. 5-4t-9a, d’aquesta ciutat, en execució de la sentència
dictada el 14 de febrer de 2014 pel Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Castelló.
17.- Acceptar a les noves arrendadores de la mitat indivisa del local situat al carrer
Mestre Falla, 6, planta baixa, en la seua condició d’hereves.
18.- Donar compte de la constitució d’una Comunitat de Béns, arrendadors del local
situat al carrer Marqués de la Ensenada, 10, cantó carrer Bisbe Salinas d’aquesta ciutat,
denominada “Hnos. Adell Anglés, C.B.”.
19.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals a l’associació AMIGOS
MIRA ESPAÑA.
20.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals a l’associació cultural
ATZAVARA GRUP DE BALL.
21.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals a la GERMANDAT
DELS CAVALLERS DE LA CONQUESTA.
22.- Desestimar la sol·licitud d’inscripció en el Registre Municipal d’Associacions
Veïnals presentada per l’associació IDEM, al no quedar acreditat en l’expedient el compliment
dels requisits establits en les lletres e), f) i g) de l’apartat 4 de l’article 236 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
23.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb el
Gremi de Llibreters de Castelló i Comarques per al finançament de la Fira del Llibre de Castelló
2014, que comporta una aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció, xifrada en
11.000,00 euros.
24.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure entre
l’Excma. Diputació Provincial, la Fundació Dávalos-Fletcher, l’associació cultural Amics de la
Natura i l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, per al finançament de la realització de la
convocatòria del concurs 20é Premi Tardor de Poesia, que comporta una aportació econòmica
municipal, en concepte de subvenció, per import de 10.000,00 euros.

25.- Donar compte de l’acord adoptat pel Consell Rector del Patronat Municipal de
Turisme, en sessió ordinària de 29 de juliol de 2014, per mitjà del qual es va aprovar un
reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 81.009,50 euros.
26.- Aprovar la sol·licitud d’ajuda econòmica a la Diputació Provincial de Castelló per
a participar en el Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes, a
l’empara de les bases reguladores publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló
número 95, així com la referida participació municipal.
27.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Sol·licitar a les entitats financeres que mantenen préstecs del mecanisme de
pagament a proveïdors, una nova operació d’endeutament, en els termes fixats en el Reial
Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol.
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