Ajuntament de Castelló
de la Plana

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CONVOCADA
PER A LES NOU HORES DEL DIA 2 DE MAIG DE 2014.
*****************

Ordre del dia
Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 25 d’abril de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament al senyor Víctor Gabriel Tocitu de llicència ambiental per a la instal·lació
de l'activitat de forn de pa, situat al carrer Colòmbia número 5, baix (1249/2013).
3r.- Atorgament a la senyora Patricia Pellicer Clariana de llicència d'obertura per a
l'activitat de vinoteca situada al carrer Governador número 53 (61/2014).
4t.- Atorgament al senyor Luis Miguel Pérez Lobo de llicència d'obertura per a l'activitat
de restaurant, situat al carrer Sanchis Albella números 12-14 (121/14).
5é.- Atorgament a “Bu Bu Sheng Jia, S.L.” de llicència d'obertura per a l'activitat de
pastisseria i bar, sense audició musical, situada a la Plaça Fadrell número 2
(167/2014).
6é.- Denegació a la senyora Lledó Rafels Pérez de llicència d'obertura per a l'activitat de
cafeteria-bar, sense audició musical, situada al carrer Canalejas número 79
(507/2001).
7é.- Atorgament al senyor Rafael Gimeno Bou de llicència urbanística per a la construcció
de dos habitatges unifamiliars apariats als carrers Manuel Montesinos i Francisco
Ruiz Cazador (13/2014).
8é.- Ordre al senyor Carlos Agost Náger i a la senyora María Elena Cabedo Castillo de
restauració de la legalitat urbanística vulnerada (demolició) per la realització d'obres
d'instal·lació d'una estructura de fusta al pati interior de l'habitatge situat al carrer
Ribelles Comín número 92-1º I (23/14).

Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
9é.- Autorització i disposició de la despesa i reconeixement de l'obligació a nom de
“Comunidad de Regantes Coto Arrocero”, continguda en la relació 157-A/2014.
10é.- Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 154-D/2014.
11é.- Incoació d'expedient de reintegrament a l'Associació Asperger de Castelló de la
Plana de la quantitat que li va ser abonada anticipadament per a la realització del
projecte “Prevenció estrès familiar: suport familiar i escola de pares”, més els
interessos de demora (10/13 sanitat).
12é.- Acceptació de la renúncia formulada pel senyor Julio Lluch Blasco als drets de
concessionari dels llocs números 1 i 2 del Mercat Municipal de Sant Pere del Grau
de Castelló (374).
13é.- Aprovació de la revisió de les tarifes denominades “drets d'enganxe” de la
concessió del servei de subministrament d'aigua potable en el terme municipal i
informe favorable a la revisió de les tarifes relatives a quotes de servei, aforaments i
consum (30/2014).
14é.- Aprovació de la revisió del preu dels tres lots en què es divideix el contracte de
prestació del servei d'activitats aquàtiques en les piscines cobertes depenents del
Patronat Municipal d'Esports (3.2011).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
15é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'Associació de
Tècnics i Tècniques de la Mediació (137/2014).
16é.- Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'Associació
Llançadora Castelló (139/2014).
Altres assumptes
17é.- Proposta de l'Alcaldia sobre informe favorable a la desestimació de la
indemnització, per responsabilitat patrimonial, presentada per la senyora Tamara de
la Paz Martos davant el Patronat Municipal d'Esports de Castelló.
*****************
18é.- Despatx extraordinari.
19é.- Precs i Preguntes.

