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 2 DE MAIG DE 2014

Extracte dels acords adoptats

Es va acordar:
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 25 d’abril de 2014.
2.- Atorgar una llicència ambiental per a instal·lar una activitat de forn de pa al carrer
Colòmbia, 5, planta baixa, d’aquest terme municipal.
3.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de vinoteca, al carrer Governador,
53, d’aquest terme municipal.
4.- Atorgar una llicència d’obertura per a l’activitat de restaurant, al carrer Sanchis
Albella, 12-14, d’aquest terme municipal.
5.- Atorgar a BU BU SHENG JIA, SL llicència d’obertura per a l’activitat de
pastisseria i bar sense audició musical, a la plaça Fadrell, 2 d’aquest terme municipal.
6.- Denegar una llicència d’obertura per a l’activitat de cafeteria-bar sense audició
musical al carrer Canalejas, 79 d’aquest terme municipal, basant-se en l’acta de comprovació
desfavorable emesa, el 4 de març de 2014, per l'enginyer tècnic municipal.
7.- Atorgar una llicència urbanística per a la construcció de dos vivendes unifamiliars
apariades als carrers Manuel Montesinos i Francisco Ruiz Cazador, d’aquesta ciutat, el
pressupost de les quals, segons projecte, ascendix a 251.924,57 euros.
8.- Desestimar motivadament les al·legacions formulades; i ordenar que en el termini
d’un mes es duga a terme la restauració de l’ordenació urbanística vulnerada per mitjà de la
demolició de les obres consistents en la instal·lació d’una estructura de fusta amb sis pilars i

una coberta de teules ceràmiques, estructura realitzada en el pati interior de la vivenda situada
al carrer Ribelles Comins, 92, 1r I, d’aquesta ciutat.
9.- Autoritzar i disposar la despesa, i reconéixer l’obligació a nom de “CDAD DE
REGANTES COTO ARROCERO” continguda en la Relació 157-A/2014, de data 14 d’abril de
2014, que està formada per 1 full i ascendix a 30.054,90 euros.
10.- Reconéixer les obligacions contingudes en la Relació 154-D/2014, de data 14
d’abril de 2014, que està formada per 2 pàgines i ascendixen a un total de 3.862.364,55 euros.
11.- Incoar expedient de reintegrament de la quantitat de 2.030,71 euros, abonats
anticipadament a l’associació Asperger de Castelló de la Plana, per a la realització del projecte
“prevenció estrés familiar, suport familiar i escola de pares”, més els interessos de demora, per
incompliment de l’obligació de justificació en el termini corresponent.
12.- Acceptar la renúncia formulada als drets que pogueren correspondre-li en la
seua condició de concessionari dels llocs núm. 1 i 2 del Mercat Municipal Sant Pere del Grau
de Castelló, destinats a la venda de peixos i mariscos, frescos o congelats, amb efecte a partir
de l’adopció del present acord; i declarar extingida la concessió administrativa sobre aquests
llocs.
13.- Aprovar la revisió de les tarifes denominades “drets d’enganxada” de la
concessió del servei de subministrament d’aigua potable del terme municipal de Castelló, amb
un increment percentual en les tarifes vigents del 2,71%; informar favorablement la revisió de
les tarifes del “servei, cabal i consum” i dirigir a la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació, l’informe municipal juntament amb la resta de documentació que establix la
normativa vigent per a la seua resolució pel conseller competent en la matèria en la forma
prevista en el Decret 68/2013, de 7 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana.
14.- Aprovar la revisió del preu dels tres lots en què es dividix el contracte de Servei
d’activitats aquàtiques en les piscines cobertes dependents del Patronat Municipal d’Esports.
15.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions de Veïns a l’ASSOCIACIÓN
DE TÉCNICOS Y TÉCNICAS DE LA MEDIACIÓN.
16.- Inscriure en el Registre Municipal d’Associacions de Veïns a l'associació
LANZADERA CASTELLÓN.
17.- Informar favorablement la desestimació de la indemnització per responsabilitat
patrimonial, presentada davant del Patronat Municipal d’Esports de Castelló, pels danys
valorats en 30.377,95 euros, patits en data 18 de febrer, com a conseqüència de la caiguda
patida en el desenvolupament d’un partit de voleibol.
18.- En despatx extraordinari, la Junta de Govern Local va acordar:
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- Designar un representant de l’Ajuntament de Castelló en el Sindicat de Regs.
- Adjudicar a Gas Natural Servicios SDG, SA i a Iberdrola Generación, SAU els
contractes derivats de l’Acord Marc per al subministrament d’energia elèctrica, a través de la
Central de Contractació de la Diputació Provincial de Castelló, per als contractes inclosos en
les tarifes 2.1.A., 2.1.DHA., 3.1.A. i 6.1.A., i per als inclosos en la tarifa 3.0 A., respectivament,
en els termes establerts en la conclusió de l'acord marc, pel termini d’un any i per import de
1.037.083, 75 euros més 217.787,59 euros en concepte d’IVA, i per import de 2.960.496,87
euros més 621.704,34 euros en concepte d’IVA, respectivament.
- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració que s'ha de subscriure entre l’Excm.
Ajuntament de Castelló de la Plana i la Congregació Religiosa Hermanitas de los Ancianos
Desamparados, per a finançar l’activitat assistencial de la casa asil “Llar Mare de Déu del
Lledó”, que comportarà una aportació econòmica municipal, en concepte de subvenció, xifrada
en noranta mil tres euros amb trenta-huit cèntims (90.003,38 €).

