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 7 DE NOVEMBRE DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 31 d’octubre de 2014.
2.- Atorgar a CLÍNICA MASCOTAS SERVICIOS VETERINARIOS, SLP llicència
ambiental per a instal·lar una activitat de clínica veterinària a l'avinguda Germans Bou, 34,
planta baixa, 1, d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar a GIULIANIS RESTAURACIÓN, SL llicència d’obertura per a l’activitat de
restaurant, al centre comercial Salera, locals A14 15 i 27, d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar a UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ CAV llicència d’obertura per a
l’activitat de restaurant, en Campus Riu Sec, parcel·la 20 A, zona 1-UJI, d’aquest terme
municipal.
5.- Informar de la transmissió efectuada en l’activitat de venda al detall de matalafs,
al carrer Sant Fèlix, 41; i aprovar la modificació no substancial de la llicència d’instal·lació de la
mencionada activitat.
6.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de 21 d’octubre de
2014, emesa per l'enginyer tècnic municipal per a l’activitat de centre d’estètica, al carrer
Asensi, 6, planta baixa, d’aquest terme municipal.
7.- 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 bar sense audició musical
a l'avinguda Germans Bou, 263, d’aquest terme municipal, amb caràcter cautelar, basant-se en

els informes del tècnic municipal de data 19 de juny i 2 de setembre de 2014, ja que no
s’esmenen les deficiències que hi figuren.
8.- Atorgar una llicència urbanística per a la reforma de vivenda unifamiliar existent,
per a dos vivendes i un local en planta baixa al carrer Cervantes, 8, d’aquesta ciutat, conforme
al projecte bàsic i d’execució, amb visat estatutari del Col·legi Territorial d’Arquitectes de
Castelló, el pressupost de la qual, segons projecte, ascendix a 43.629,54 euros.
9.- Atorgar una llicència urbanística per a la rehabilitació i reforma d’edifici consistent
en eliminació d’escala i forjat intermedi, substitució de coberta i ampliació de buit en fatxada al
carrer Bisbe Beltrán, 3, d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic i d’execució, amb visat
estatutari del Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló, el pressupost de la qual, segons
projecte, ascendix a 3.518,58 euros.
10.- Modificar una llicència urbanística, en el sentit d’ampliar la planta soterrani i
terrassa, canvis volumètrics i de fatxada en executar la sala d'estar-menjador a doble altura i
modificacions de les cotes d’altura en la urbanització de la parcel·la situada al carrer Antonio
Prades Safont, s/n, conforme al projecte bàsic, amb visat estatutari del Col·legi Territorial
d’Arquitectes de Castelló, subsistint íntegrament la resta de les condicions establides en l’acord
de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 31 de maig de 2013, per mitjà del qual es
va atorgar llicència urbanística inicial.
11.- Acceptar el reintegrament voluntari, per la quantitat de 12,68 €, més 0,18 €
corresponent als interessos de demora meritats per l’Associació Moviment Contra la
Intolerància, de la subvenció concedida per import de 2.866,11 €, mitjançant un acord de la
Junta de Govern Local de data 18 d’octubre de 2014, ja que sobrepassa la quantia màxima
subvencionable establida en la convocatòria.
12.- Aprovar el reconeixement de l’obligació a favor de la “Comunitat de Regants de
Castelló-Sindicat de Regs” per import de 69.164,03 euros, com a aportació municipal de les
obres de “Desviació Séquies Major i Coscollosa Fase I”, en compliment del que preveu el
Conveni subscrit en data 15 de maig de 2003 entre aquesta Comunitat i l’Ajuntament de
Castelló.
13.- Aprovar l’expedient per a contractar, per mitjà de procediment obert, el servei de
conservació i manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis i
dependències de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, per un període de dos anys, amb
un pressupost màxim anual de 47.676,41 €, més 10.012,05 €, 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.
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14.- Aprovar l’expedient per a contractar el servei d’atenció i informació telefònica a
la ciutadania a través del número de marcació reduïda 010 i altres canals alternatius per
personal especialitzat, amb una duració d’un any, la vigència del qual s’iniciarà el 6 de febrer de
2015 i amb un pressupost màxim de 55.879,22 €, més 11.734,64 € en concepte d’IVA, així com
el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que formen part
d'aquest, els quals regiran la contractació.
15.- Adjudicar el contracte, per mitjà de procediment obert, del servei de protocol
d’aquest Ajuntament, per import de 84.000 €, més 17.640 €, en concepte d’IVA (21%), per als
dos anys de duració d'aquest.
16.- Rectificar l’error material advertit en l’acord de la Junta de Govern Local, de data
19 de setembre de 2014, pel qual s’adjudica el contracte del servei de manteniment de les
aplicacions informàtiques de procediment administratiu comú, gestió tributària, contribucions
especials, executiva, convocatòries electorals, multes, padró municipal d’habitants i
procediment derivació de responsabilitat, en el sentit de canviar l’aplicació pressupostària de la
despesa del contracte corresponent a l’anualitat d’enguany.
17.- Abonar al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana la quantitat de
55.000,00 euros, com a aportació municipal com a ens consorciat, que inclou l’aportació
municipal extraordinària destinada a sufragar les despeses ocasionades amb motiu de
l’exposició “Festa i Color. La mirada etnogràfica de Sorolla” al Museu de Belles Arts de Castelló
de la Plana.
18.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure entre
l’Excma. Diputació Provincial, la parròquia de Santa Maria de Castelló i l’Excm. Ajuntament de
Castelló de la Plana, per a l’adquisició de les pintures denominades “Assumpció de la Mare de
Déu” i “Dormició de la Mare de Déu”, que comporta una aportació municipal, en concepte de
subvenció, xifrada en 60.000,00 euros.
19.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
- Aprovació del compte justificatiu presentat per la Fundació PUNJAB en relació amb
la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a favor seu per a la realització del Programa
d’Integració Social del Poble Gitano.
- Adjudicar a la mercantil Alecas Servicios y Gestión, SL, el contracte del
subministrament de material elèctric per a aquest Ajuntament, en forma de tracte successiu i
per preus unitaris, amb una duració d’un any i amb un pressupost màxim de 185.485,56 euros,
més 38.951,97 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit.

- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 1016R-D/2014, de data 6 de
novembre de 2014, que està formada per 2 pàgines i ascendixen a un total de 1.783.762,15
euros.
- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 1034R-D/2014, de data 3 de
novembre de 2014, que està formada per 2 pàgines i ascendixen a un total de 2.805.541,49
euros.
- Aprovar el text de conveni proposat per la Conselleria de Presidència i Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua, que substituïx i deixa sense efecte l’aprovat per la Junta de Govern
Local de data 3 d’octubre de 2014, que s'ha de subscriure amb la mencionada Conselleria, la
Diputació Provincial de Castelló i l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, per a l’execució
de les obres corresponents al Projecte d’Evacuació d’Aigües i Clavegueram de la 1a
Travessera de la Marjaleria de Castelló de la Plana (1a Fase).
- Delegar en l’Alcalde les facultats necessàries per a modificar el Projecte Pla
d’Ocupació Conjunt 2014.
- Delegar en el tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Vivenda i Serveis Urbans l’exercici de les atribucions que
corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, relatives a l’autorització
de la percepció pel contractista d’abonaments a compte per provisió de materials, en relació
amb el contracte de les obres incloses en el “Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació d’edifici
de l’antiga Delegació d’Hisenda per a centre sociocultural”.

- Aprovar el Projecte de Pressupost General per a l’any 2015 que ascendix, una
vegada consolidat, a 164.597.666,83 euros, així com el Pla Estratègic de Subvencions
d'aquest, en conseqüència, formular al Ple la corresponent proposta per a la seua aprovació
inicial.
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