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 19 DE SETEMBRE DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 12 de setembre de 2014.
2.- Atorgar a VERACO VENDING, SL llicència ambiental per a instal·lar una activitat
de magatzem de màquines i productes per a vending i oficina al polígon La Basala, naus 13 i
14, d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar a DIELECTRO INDUSTRIAL, SA llicència ambiental per a instal·lar una
activitat de magatzem de productes diversos al carrer de França, 23, polígon industrial Accés
Sud nau 7 c, d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar a CAJAS RURALES UNIDAS S COOP. CRÉDITO (CAJAMAR) llicència
ambiental per a instal·lar una activitat d’oficina bancària al passeig Bonavista, 13 d’aquest
terme municipal.
5.- Atorgar a MAPFRE FAMILIAR CIA SEGUR I REASEG, SA llicència ambiental per
a instal·lar una activitat d’oficina d’assegurances al carrer Governador, 56 cantó carrer
Tarragona, d’aquest terme municipal.
6.- Atorgar una llicència ambiental per a instal·lar una activitat de consulta de
fisioteràpia i podologia a l'avinguda Mare de Déu del Lledó, 9 entresòl, d’aquest terme
municipal.

7.- Atorgar a MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, SA, llicència ambiental per a instal·lar
una activitat de comerç al detall de carburant i lubricants a l'avinguda d’Europa, 231 d’aquest
terme municipal.
8.- Atorgar a DREAMFIT CASTELLÓN, SL llicència d’obertura per a l’activitat de
gimnàs i activitats associades: fisioteràpia, sauna, bany vapor, centre d’estètica, al centre
comercial Salera, locals 12, 13, 22, 23 i 26 d’aquest terme municipal.
9.- Prendre en consideració l’acta de comprovació favorable de data 5 de setembre
de 2014, per a l’activitat de fabricació, muntatge, exposició i venda de mobles de cuina a
l'avinguda dels Germans Bou núm. 92, nau C, Partida Gumbau, promoguda per ARMARIOS Y
DECORACIONES DE COCINAS CASTELLÓN, SL.
10.- Denegar a CHOCOPOT, SL la llicència d’obertura per a l’activitat de creperia
sense audició musical a la plaça Hernán Cortés, 5 d’este terme municipal, basant-se en l’acta
desfavorable de data 28 de setembre de 2010 i als informes tècnics emesos el 28 de setembre
de 2010 i el 24 de febrer de 2014 per l'enginyer tècnic municipal, atés que l’Auditoria Acústica
aportada presenta un resultat de no conforme, no complint els requisits establits en la Llei
7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació
Acústica.
11.- Denegar la llicència urbanística sol·licitada per a la rehabilitació d’una vivenda
unifamiliar existent al camí Almalafa, 59 d’aquesta ciutat, atés que es troba en la Unitat
d’Actuació núm. 50-AU-PEM, dins de l’àmbit de la Marjaleria, que està sense desenvolupar
urbanísticament.
12.- Ordenar que en el termini d’UN MES duga a terme la restauració de l’ordenació
urbanística vulnerada per mitjà de la demolició de les obres consistents en vivenda de fusta de
75 m2, situada al camí Almalafa AL-11, polígon 152, parcel·la 241 (partida Almalafa) classificat
el sòl com a No Urbanitzable (SNUC 1) i la valoració de la qual estimada és de 3.000 €.
13.- Adherir-se a la Central de Contractació de la FEMP a fi de poder contractar les
obres, serveis i subministraments que oferisca l'esmentada Central, de conformitat a les
condicions i preus que es fixen en els corresponents contractes o acords marc que se
subscriguen entre aquesta Central i les empreses adjudicatàries d'aquests.
14.- Adjudicar a T-Systems ITC Iberia, SAU el contracte de 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, per un període d’un any i per un import
de 48.998,17 euros, més 10.289,62 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, amb
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estricta subjecció als plecs reguladors de la contractació i a l’oferta econòmica presentada per
la mercantil.
15.- Adjudicar el contracte de servei per a l’execució del programa d’activitat física
per a persones joves i adultes del Patronat Municipal d’Esports a la mercantil IRELA
LLEURESPORT, SL, per un període de dos anys i pel preu de 27,12 euros hora/sessió, IVA
exclòs, i un pressupost màxim de 141.783,36 euros, més 29.774,51 euros en concepte d’IVA, a
raó de 70.566,24 euros/anual més 14.818,91 euros en concepte d’IVA, per a la temporada
2014/2015, i 71.217,12 euros/anual més 14.955,60 euros en concepte d’IVA, per a la
temporada 2015/2016, amb estricta subjecció al Plec de Clàusules Administratives particulars i
al de Prescripcions tècniques, i a l’oferta del contractista que ha servit de base de la
contractació.
16.- Tindre per desistida de la seua sol·licitud d’inscripció en el Registre Municipal
d’Associacions Veïnals a l’associació ENGION, al no haver presentat la documentació
requerida per a la seua esmena, i arxivar la seua petició.
17.- Aprovar el conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb Orquestra
Simfònica de Castelló (OSC) per al finançament d’un concert simfònic, que comporta una
aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció, xifrada en 20.000,00 euros.
18.- Concedir subvencions a quatre entitats per a l’execució de projectes d’activitats
en matèria de reinserció de persones que presenten problemes de drogodependències i altres
trastorns addictius durant l’any 2014.
19.- Declarar la jubilació forçosa per edat d’un funcionari de carrera, amb efecte des
del dia 21 de setembre de 2014, en què cessarà definitivament la seua relació com a enginyer
tècnic industrial.

