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 DE JULIOL DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 25 de juliol de 2014.
2.- Atorgar a ESTACIONES DE SERVICIO CASTELLÓN, SL llicència ambiental per
a instal·lar una activitat de llavador de vehicles de transport amb venda de carburant per
assortidor a l'avinguda de Lairón, cantó carrer Portugal, parcel·les 63 i 64, d’aquest terme
municipal, així com autoritzar al mateix interessat l’abocament d’aigües residuals industrials a la
xarxa de clavegueram municipal, en l’exercici de l’esmentada activitat.
3.- Atorgar a ESTACIÓN DE SERVICIO VENTURA GÓMEZ II, SL llicència ambiental
per a instal·lar una activitat d’unitat de subministrament de carburants amb llavat de vehicles a
la quadra Lairón, 57, d’aquest terme municipal, així com autoritzar al mateix interessat
l’abocament d’aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram municipal, en l’exercici de
l’esmentada activitat.
4.- Atorgar una llicència ambiental per a instal·lar una activitat de clínica dental a
l'avinguda de València, 26, planta baixa D, d’aquest terme municipal.
5.- Atorgar a TELENO Y MAR, SL llicència d’obertura per a l’activitat de forn i sala de
degustació, a l'avinguda del Rei en Jaume, 86, planta baixa, d’aquest terme municipal.
6.- Atorgar a TRES HERMANOS EN LA PLAYA, SL llicència d’obertura per a
l’activitat de bar, al carrer Zumaya, 14 d’aquest terme municipal.

7.- Atorgar a APUESTAS DEPORTIVAS VALENCIANAS, SA llicència d’obertura per
a l’activitat de saló de joc per a apostes esportives, al carrer Falcó, 8 d’aquest terme municipal.
8.- 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 centre d’estètica al carrer
Vázquez de Mella, 57, planta baixa 3, d’aquest terme municipal, amb caràcter cautelar, basantse en l’informe del tècnic municipal de data 4 de juny de 2014, mentre no s’esmenen les
deficiències que hi figuren.
9.- 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 comerç al detall d'animals
xicotets amb perruqueria canina al carrer de Juan de Austria, 47 d’aquest terme municipal, amb
caràcter cautelar, basant-se en l’acta de comprovació desfavorable efectuada pel tècnic
municipal el 20 de maig de 2014, mentre no s’esmenen les deficiències que hi figuren.
10.- Inadmetre la declaració responsable de l’emprenedor presentada el 20 de juny
de 2014 per ELS LLEDONERS ENCANT, SL per a l’obertura d’una activitat de saló de
banquets, al camí de la Plana, 342 d’aquest terme municipal, i decretar la impossibilitat de
continuar amb l’exercici de l’activitat objecte de la declaració.
11.- Donar de baixa la llicència per a l’exercici de l’activitat de bar al carrer Arxipreste
Joaquín Balaguer, 16, concedida en data de 17 d’octubre de 1972.
12.- Atorgar a la Comunitat de Propietaris del carrer Herrero, 28 llicència urbanística
per a la reforma de vestíbul en l’edifici situat en el mencionat emplaçament, conforme al
projecte bàsic i d’execució, amb visat estatutari del Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló,
el pressupost del qual, segons projecte, ascendix a 19.600,00 euros.
13.- Atorgar una llicència urbanística per a la demolició de les edificacions existents a
la partida la Font, polígon 16, parcel·la 17, d’aquesta ciutat, conforme al projecte bàsic i
d’execució, amb visat estatutari del Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Castelló, el pressupost de la qual, segons projecte, ascendix a
3.150,00 euros.
14.- Ratificar el conveni de col·laboració entre l’Excm. Ajuntament de Castelló, el
Magnífic Ajuntament d’Onda, l’Ajuntament d’Almassora, l’Autoritat Portuària i la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló per a la promoció internacional conjunta
dels parcs empresarials dels municipis implicats, subscrit en data 13 de juny de 2014.
15.- Declarar la jubilació forçosa per edat d’un funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament, amb efecte des del dia 1 de setembre de 2014, en què cessarà definitivament la
seua relació com a a oficial pintor de les Brigades Municipals.
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16.- Declarar la jubilació voluntària anticipada d’un funcionari de carrera d'aquest
Ajuntament, amb efecte des del dia 9 de setembre de 2014, en què cessarà definitivament la
seua relació com a bomber.
17.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 336-D/2014, de data 14 de
juliol de 2014, que està formada per 1 pàgina i ascendixen a un total de 152.893,33 euros.
18.- 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 i reconeixement de les obligacions pendents i abonament dels imports
corresponents.
19.- Delegar en la tinent d’alcalde, regidora delegada de Transport i Mobilitat Urbana
o aquell regidor que la substituïsca, l’exercici de les competències que corresponen a la Junta
de Govern Local relatives a l’aprovació de l’expedient per a contractar el servei de préstec de
bicicletes d’ús públic al terme municipal de Castelló de la Plana, així com els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques i el Projecte d’Explotació que
formen part d'aquest, els quals regiran la contractació, i iniciar el procediment d’adjudicació
seguint els tràmits legals.
20.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb
l’Associació d’Ajuda al Poble Sahrauí (SMARA) per a finançar el projecte “Vacacions en Paz
2014”, que comporta una aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció, xifrada en
5.520,00 €.
21.- Aprovar l’expedient de contractació, que comprén el plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han de regir la contractació, 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 del contracte que ascendix a
49.100,00 euros, a la baixa, IVA exclòs, més 10.311,00 euros, en concepte d’IVA (21%),
corresponent al període comprés entre el 3 de novembre de 2014 i el 15 de maig de 2016,
ambdós inclosos.
22.- Adjudicar a IOCUM GESTIÓ ESPORTIVA I EDUCATIVA, SL, el contracte del
servei “Escola de Matí i de Vesprada, curs 2014-2015”, per l’import de 391,00 € per “cost de
monitor/a al mes”, IVA exclòs, més 39,10 €, en concepte d’IVA (10%), amb un pressupost
màxim de 193.936,00 €, IVA exclòs, més 19.393,60 €, en concepte d’IVA (10%).
23.- Ratificar la sol·licitud presentada en data 24 de juliol de 2014, davant de la
Conselleria d’Educació Cultura i Esport, per a l’organització de les campanyes “Los lunes
concierto”, “Garden Music Club al Grau” i “A la Lluna d'Estiu”, amb un pressupost de 11.942,04
euros, 1.850,00 euros i 7.882,12 euros, respectivament, a l’empara de l’Ordre 58/2014, de 7 de

juliol, de la Consellera d’Educació,Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al
foment d’activitats musicals com l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musical,
concursos, projectes musicals de caràcter singular i projectes de producció musical durant els
mesos d’octubre de 2013 a setembre de 2014.
24.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb la
Fundació PUNJAB per a subvencionar el programa de suport social, cultural i educatiu a
famílies d’ètnia gitana de la ciutat de Castelló, “Projecte Arcoiris”, que comportarà una aportació
econòmica municipal, en concepte de subvenció, xifrada en 6.330 €.
25.- Donar compte de canvis de titularitat d’activitats i de comunicacions de canvis de
titularitat d’activitats resolts durant el mes de juny.
26.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:

- Aprovar l’expedient per a contractar el subministrament i explotació integral de la
senyalització vertical i abalisament en el terme municipal de Castelló de la Plana, amb una
duració de dos anys i amb un pressupost màxim de 769.308,70 euros, més 161.554,83 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.
- Reconéixer l’obligació a nom d’IMPRENTA SICHET, SL, continguda en la Relació
359-D/2014, de data 25 de juliol de 2014, que està formada per 1 full i ascendix a 30.420,36
euros.
- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 362-D/2014, de data 25 de
juliol de 2014, que està formada per 1 pàgina i ascendixen a un total de 484.623,64 euros.
- Aprovar la modificació del “Protocol d’actuació enfront de l’assetjament psicològic,
assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, de les treballadores i treballadors públics de
l’Excm. Ajuntament de Castelló i els seus organismes autònoms”, en relació amb la
discriminació per raó de sexe.
- Aprovar els comptes justificatius presentats pel Conservatori Superior de Música
“Salvador Seguí” de Castelló i l’Associació Cultural Terpsícore en relació amb les subvencions
atorgades a favor seu per a la realització de projectes d’activitats i reconeixement d’obligacions
pendents i el seu corresponent abonament als beneficiaris.
- Abonar a la “Fundació per a la culminació de les obres de l’església cocatedral de
Santa Maria de Castelló”, la quantitat de 15.000 euros, en concepte d’aportació municipal com
a patró d'aquesta entitat.
- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb la
Universitat Jaume I per al finançament del programa d’activitats per al 2014, que comporta una
aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció, xifrada en 118.000 euros.
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- Adjudicar a l’entitat Federació Provincial de Persones amb Discapacitat Física i
Orgànica, COCEMFE-CASTELLÓ, la contractació, per procediment obert, del Servei Municipal
de Transport Adaptat de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, pel preu anual de
512.000,00 €, IVA exempt.
- Delegar en l’Excm. Sr. Alcalde-President o aquell regidor que el substituïsca,
l’exercici de les competències d’aprovació que li corresponen a la Junta de Govern Local
relatives a l’expedient d’aprovació i subscripció de l’Addenda al Conveni de Col·laboració entre
el Consell Valencià de l’Esport de la Generalitat i l’Ajuntament de Castelló de la Plana, per a la
realització de les obres de remodelació del recinte esportiu municipal de Gaetà Huguet, subscrit
en data 28 de febrer de 2012.

