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Nº

Nom conveni

Data
aprovació

Vigència
conveni

Òrgan
Objecte del conveni
municipal

1

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des Castell 19/05/1999
i l'Oficina Local de Creu Roja Espanyola a Maó per a
prestacions de caràcter social i assistencial a la
població des Castell

Es prorroga Junta de Tasques de caràcter social i assistencial; atenció a les persones i
anualment
Govern
col·lectius vulnerables, prevenció de situacions de risc, de
Local
promoció i col·laboració amb accions de solidaritat i benestar
social

4

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 04/03/2004
Menorca i l'Ajuntament des Castell per a la prestació
del servei d'atenció ciutadana del CIM (SAC) a través
de les oficines municipals

Prorrogable
anualment

Junta de Oferir als ciutadans accés a informació i a presentació en els
Govern
punts de registre de l'Aj. des Castell, i/o punts d'atenció que es
Local
determinin, de sol·licituds, escrits i comunicacions adreçades al
CIM

8

Conveni de col·laboració
amb el Club Atlético 17/05/2011
Villacarlos per a la cessió d'ús d'instal·lacions
esportives (Annex: Conveni amb Menorca Events per
organització Memorial Lorenzo Carretero 2011)

31/12/2011

Junta de Cessió d'ús d'instal·lacions esportives
Govern
Local

19

Conveni
amb
el
CIMe
en
matèria
de 17/03/2010
telecomunicacions.
Acord entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament des Castell per facilitar l'accés als serveis
de telecomunicacions més avançats mitjançant la
implantació d'infraestructura i equipaments

Junta de Cessió ús superfície part posterior de la nau municipal, situada al
Govern
Polígon Industrial per instal·lació d'un centre que presti serveis de
Local
telecomunicacions per si mateix o a través d'altres empreses

20

Conveni de cessió d'ús de les instal·lacions pavelló
poliesportiu Club de Bàsquet Es Castell

Ple

23

Conveni CIM per a la gestió de l'acolliment o alberg
d'animals que viuen a l'entorn humà

0

24

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Interior i 27/04/2004
l'Ajuntament des Castell per posar en funcionament la
Policia Turística

31/12/2004

Junta de Posar en funcionament la Policia Turística de l'Aj. des Castell,
Govern
denominació que rebran aquelles unitats de policies de temporada
Local
(cos policia local) que regula l'art. 19.3 del Decret 70/1989,

25

Conveni amb els Ajuntaments de Menorca i el Consell 16/03/2000
Insular per a la implantació del Pla Insular de Neteja
del Litoral, les Platges, el seu accés i l'entorn.

31/12/2004

Junta de Neteja platges i cales
Govern
Local

29

Conveni de col·laboració permanent entre l'Ajuntament 18/06/2002
des Castell i el Consell Insular de Menorca pel
desenvolupament
i
l'ordenació
dels
serveis
bibliotecaris municipals

Exercici 2012 Junta de Els serveis bibliotecaris afectats s'integren, amb totes les
Govern
obligacions i avantatges, a la Xarxa de Biblioteques del Servei
Local
Coordinador del CIM, atenent al Reglament de Biblioteques de
Menorca
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32

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des Castell 12/07/2004
i el Club Nàutic Villacarlos per les Festes de Sant
Jaume

36

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntuntament des 13/06/2008
Castell i l'Agència Balear de l'aigua i de la qualitat
ambiental i per a la millora de la xarxa d'aigua "en alta"
en el municipi des Castell,

31/12/2028

Ple

Establir els termes de col·laboració entre l'Aj. des Castell i
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la
millora de la xarxa d'aigua potable "en alta" del municipi des
Castell

37

Conveni de cessió ús sala Indústria al grup "La 28/06/2006
claqueta teatre" i l'Ajuntament des Castell

28/06/2007

Ple

Cessió del local per assaigs del grup de teatre els dilluns i
dimecres de 21.00 a 24.00 hores

42

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 03/02/2005
Menorca i els ajuntaments de l'Illa per a la continuació
en la implantació d'un sistema d'informació geogràfica i
territorial a l'Illa de Menorca

31/12/2013

Junta de
Govern
Local

44

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'interior 29/06/2007
del Govern de les Illes Balears per a desenvolupar
accions formatives dins els projectes FIOPD I FIOPDIM

31/12/2012
Junta de Promoure, facilitar i garantir l'accés efectiu de les persones amb
Prorrogable
Govern
discapacitat a l'ocupació pública de les diferents administracions
automàticame Local
d'aquesta comunitat
nt

48

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Interior i 03/03/2009
l'Ajuntament des Castell

Prorrogable
anualment

51

Conveni entre l´Ajuntament des Castell i Obra Cultural 07/08/2001
de Menorca.
Adhesió a la Fundació Enciclopèdia de Menorca

Exercici 2012 Junta de Contribuir a les despeses originades per l'elaboració dels volums
Govern
de l'Enciclopèdia de Menorca
Local

53

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 23/10/2012
Menorca i els Ajuntaments de l'Illa per a la prestació
del servei insular de seguretat i salut laboral de
l'administració local de l'Illa de Menorca

Exercici 2013 Junta de Regular la col·laboració entre el CIM i els ajuntaments de l'Illa per
Govern
a la gestió del SISSL, d'acord amb l'establert a l'article 21 del
Local
RSPRL en tractar-se d'entitats que pertanyen a un mateix sector
productiu

56

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i els Ajuntaments de Menorca per a l'execució
dels Plans d'acció ambiental, dins el procés d'Agenda
Local 21

30/11/2010

0

Col·laboració en el procés d'implantació de l'Agenda Local 21

57

Conveni de col·laboració, per a la creació del consorci 31/07/2006
sociosanitari de Menorca, entre el Consell Insular i els
ajuntaments de Menorca

Indefinida

Ple

Prestar serveis en matèria d´assistència i serveis socials per
respondre a la dependència: gent gran, persones amb manca
d’autonomia, problemes familiars, toxicòmans, malats mentals,

60

Convenis col·laboració Policia
patronals (varis convenis)

0

Adscripció temporal als cossos de Policia Local d'altres
ajuntaments per reforç durant els dies de les festes patronals

Local

en

festes

Junta de Dur a terme activitats durant les Festes de Sant Jaume
Govern
Local

Junta de Establir les condicions de la participació del personal al servei de
Govern
les administracions públiques i de les entitats que en depenen, en
Local
les activitats formatives de l'EBAP
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61

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'interior i 18/02/2008
l'Ajuntament des Castell sobre les condicions i
procediments que ha de regir el funcionament del
sistema informàtic d'intercomunicació, coordinació i
gestió dels cossos de policies locals de les I
Conveni urbanístic per la reordenació de la façana 09/10/2007
Oest de Cala Corb (amb Trepucó Maó SL i Promaris 4
SL)

31/12/2011

63

Adhesió al Conveni Marc subscrit entre l'Administració 10/12/2008
general de l'Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a la implantació d'una xarxa d'oficines
integrades d'atenció ciutadana en l'àmbit territorial de
les Illes Balears

31/12/2018

67

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els 11/05/2010
ajuntaments de Ciutadella, Alaior, Maó, Sant Lluís i Es
Castell, per a l'execució del Projecte de
condicionament de rutes cicloturístiques

Fins
0
l'execució de
les obres

69

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els 07/04/2010
ajuntaments de l'illa per a la implantació d'una
emissora de taxi obligatòria per a la prestació de
serveis d'auto taxi

70

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 15/06/2010
Menorca i els ajuntaments d'Alaior, Es Mercadal,
Ferreries, Es Castell, Sant Lluís i Es Migjorn Gran per
al suport tècnic en l'elaboració i execució dels plans
d'inspeccions anuals

Prorrogable
anualment

Junta de Cooperació del Consell Insular de Menorca amb els ajuntaments
Govern
signants d'aquest conveni pel desplegament dels seus plans
Local
d'inspecció 2010 i dels successius plans anuals

72

Acord de cooperació entre l´Ajuntament des Castell i l 13/07/2006
´Empresa Pública "Gestió d’emergències de les Illes
Balears SA", en matèria d’emergències,

Prorrogable
anualment

Junta de Col·laboració entre GEIBSA i l'Aj. Des Castell perquè els
Govern
voluntaris de protecció civil de l´Agrupació local des Castell
Local
duguin a terme les funcions que els hi atribueix la normativa
vigent en les millors condicions possibles per incendis forestals

74

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament des Castell per a la prestació del servei
d'ajuda a domicili

Prorrogable
anualment

0

75

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 10/11/2009
Menorca i l'Ajuntament des Castell per a
desenvolupament d'un programa per a la concessió
d'ajuts econòmics d'urgència social a Menorca

15/02/2013
prorrogable
anualment

Junta de Col·laboració entre el CIMe i l'Aj. des Castell pel
Govern
desenvolupament del programa per a la concessió dels ajuts
Local
econòmics extraordinaris finançats pel Govern de les Illes Balears

62

Junta de Potenciar la seguretat pública mitjançant un marc general que
Govern
estableix les condicions i procediments que ha de regir el
Local
funcionament del sistema informàtic d'intercomunicació,
coordinació i gestió dels cossos de policies locals de les I. B. (SIP)
Ple

Reordenació façana oest de Cala Corb

Junta de Col·laboració entre l'Admin. Gral. De l'Estat i l'Admin. De la CAIB
Govern
per el desenvolupament de les actuacions precises per establir
Local
progressivament una xarxa d'espais comuns d'atenció al ciutadà

Executar el projecte de "Condicionament de les rutes
cicloturístiques de Menorca, Pla d'acció 2009/10. Separata abril
2010" per aconseguir unes condicions òptimes de funcionament
en el conjunt de les rutes cicloturístiques definides al projecte

Junta de Establir un sistema a fi de regular la prestació del servei de taxis
Govern
en l'àmbit territorial de l'illa mitjançant l'establiment d'una emissora
Local
obligatòria per a la prestació del servei

Page 3

Establiment de vies o plataformes d'actuació coordinades per a la
gestió i desenvolupament dels programes del Servei d'ajuda a
domicili (SAD)

llista_convenis_Consulta

76

Pagament de les dues primeres quotes trimestrals del 06/06/2005
conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Interior
per contribuir al finançament del vehicle de policia,

30/11/2008

Junta de Contracte de lloguer d’un vehicle per la Policia Local des Castell
Govern
Local

78

Adhesió al conveni subscrit entre la Federació 17/12/2002
Espanyola de Municipis i províncies (FEMP) i la
Societat General de Autors i Editors (SGAE) el dia 29
d'octubre de 1996

Indefinida

1

79

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers 29/12/2009
Socials, Promoció i Immigració i l'Ajuntament des
Castell per a la reserva i l'ocupació de places a centres
de dia per a gent gran en situació de dependència

Prorrogable
anualment

Junta de Establir línies de col·laboració entre la Cons. d'Afers socials i l'Aj.
Govern
Des Castell en matèria de promoció de l'autonomia personal i
Local
atenció i protecció de les persones en situació de dependència

80

Conveni de col·laboració entre l´Ajuntament des 02/08/2007
Castell i el Consell Insular de Menorca per al
desenvolupament del projecte "Carpeta ciudadana II"
dins el marc del Plan Avanza,

No limitat

Junta de Col·laboració entre el CIM i l'Aj. Des Castell pel desenvolupament
Govern
del projecte "Carpeta ciudadana insular II", que pretén facilitar la
Local
relació de la ciutadania amb l'Administració local, així com la
relació entre administracions

81

Adhesió al Conveni de col·laboració entre la Federació 30/07/2009
d'entitats locals de les Illes Balears (FELIB) i el Centre
Balears Europa per a l'assessorament dels municipis
de les Illes Balears en la transposició la Directiva
2006/123/CE del Parlament Europeu i

Decret
Assessorament als municipis de les Illes Balears, en la
d’Alcaldia transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament europeu i
del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el
mercat interior a l'àmbit local de les Illes Balears

82

Conveni de col·laboració entre el Centro de Cultura de 25/11/2008
Villacarlos des Castell i l ´Ajuntament des Castell per al
desenvolupament d’actes culturals i lúdics

Junta de Desenvolupar actuacions culturals
Govern
Local

84

Conveni per la participació de l'Ajuntament des Castell 31/03/2006
en el "Foro de la Ilustración"

Ple

85

Conveni entre la conselleria d'Educació i Cultura del 21/11/2002
Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament des Castell
de Menorca, per el foment de la xarxa pública de
centres que imparteixen primer cicle d'educació infantil,
amb ajudes destinades a cobrir despeses

21/11/2003

Decret
Garantir l'existència d'una oferta educativa pública per a l'atenció
d’Alcaldia d'alumnes de primer cicle d'educació infantil

87

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l 26/04/1994
´Ajuntament des Castell per al subministrament de
menús als usuaris del servei a domicili

Prorrogable
anualment

Ple
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Prestació del servei de subministrament de menús a domicili (dins
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88

Conveni pel desenvolupament del programa "Escacs a 05/06/2012
les escoles" entre
el Consell Insular de Menorca, els ajuntaments de
Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn Gran,
Alaior, Es Castell, Sant Lluís i Maó, la Federació de
l'Associació de pares i mar

Fins
el Junta de L'ensenyament dels escacs preferentment als cursos de quart i
compliment
Govern
cinquè durant deu sessions d'una hora per curs i dintre de l'horari
de
les Local
lectiu, a dinou escoles de primària
obligacions

89

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 14/02/2005
Menorca i els ajuntaments de Menorca per dur a terme
un programa d'activitat física per a persones majors
que viuen a residències de Menorca

Prorrogable
anualment

90

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l 15/10/2002
´Ajuntanemt des Castell per l´implantació d´herba
artificial al camp de futbol municipal,

Fins
Ple
l'execució de
les obres

92

Conveni amb la fundació destí Menorca per la 31/03/2008
aportació econòmica al projecte de Island Games
Menorca

Exercicis
2012 - 2011

Junta de Projecte esportiu i social per tota l´illa de Menorca,,
Govern
Local

96

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els 22/03/2005
ajuntaments de Menorca per al desenvolupament del
programa d´oci juvenil nocturn "Fora Hores"

31/12/2008

Junta de Col·laborar en iniciatives destinades a organitzar activitats d’oci
Govern
juvenil nocturn o organitzar directament aquestes activitats
Local
destinades als ciutadans joves

98

Conveni entre el CIM i l´Ajuntament des Castell per a 28/12/1998
projectes socials a càrrec del pla concertat de
prestacions socials bàsiques (Finançament de
programes dels serveis socials comunitaris bàsics)

20/01/2016
prorrogable
anualment

0

Informació i orientació, ajuda a domicili, suports a la convivència,
allotjament alternatiu no residencial o de caràcter temporal,
prevenció i inserció social, i foment solidaritat i cooperació soci

101

Conveni col·laboració entre ajuntament des Castell i el 13/07/2005
Servei de Salut de les Illes Balears (Inclou proposta
Conveni amb el Servei de Salut de les Illes Balears per
la prestació de Serveis Sanitaris d'atenció primària)

20/12/2022

Ple

Cessió en ús de l'edifici de la Unitat sanitària local, ubicada al
carrer de la Creu s/n per donar assistència sanitària a la població i
que s'hi desenvolupin les tasques pròpies d'atenció primària

102

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els 26/06/2006
Ajuntaments de l'Illa per a la creació de la Fundació
per a les persones amb discapacitat de Menorca

Indefinit

Ple

103

Conveni de col·laboració entre la Conselleria 28/04/2000
d'Educació i Cultura, el Consell Insular de Menorca,
l'Ajuntament de Sant Lluís i l'Ajuntament des Castell
per a la realització de programes d'intervenció
socioeducativa (PISE) destinats a alumnat d'educació
secundària obligatòria

31/08/2012

Junta de Cooperació institucional entre el Consell Insular de Menorca i els
Govern
ajuntaments de Menorca per posar en marxa el programa
Local
d'activitat física per a persones majors que viuen a residències de
Menorca
CIM posar en marxa un pla d’actuació en la millora dels camps de
futbol de Menorca amb l’objectiu de millorar les infraestructures
esportives i afavorir la millor pràctica de futbol,

Col·laboració tècnica, enconòmica i administrativa per promoure i
defensar l'establiment de condicions bàsiques que garanteixin
l'autonomia de les persones amb discapacitat i la seva integració
social
Junta de Desenvolupar i aplicar programes d'intervenció socio educativa
Govern
per a l'alumant d'educació secundària obligatòria amb risc
Local
d'exclusió escolar i/o social
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105

Conveni de col·laboració entre l´Ajuntament des Catell 29/01/2008
i la Cordinadora de persones amb discapacitat de
Menorca per a la cobertura de dos llocs temporals de
subaltern i auxiliar administratiu per una persona amb
discapacitat

Prorrogable
anualment

Junta de Contractació de persones amb discapacitat per treballar a
Govern
l'Ajuntament des Castell
Local

106

Conveni
d'us
d'instal·lacions
esportives
i 21/09/2010
desenvolupament de l'Escola esportiva municipal de
bàsquet (DUPLICAT AMB NÚM. 20)

Curs 2012-13 Junta de Ús de les instal·lacions esportives municipals per a la pràctica de
Govern
bàsquet
Local

107

Conveni de col·laboració entre l´Ajuntament des 25/03/2008
Castell i l'oficina local de Creu Roja Espanyola a Maó
en matèria de festes i esports

31/12/2008

Junta de
Govern
Local

108

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 26/03/2008
Menorca i els ajuntaments d ´Alaior, Es Castell, Sant
Luís , Maó i Ciutadella per a la gestió dels ajuts
econòmics individuals, temporals i d´emergència
social finançats pel Consell Insular de Menorca

31/12/2016

Ple

109

Convenio de colaboración entre la Dirección General 10/11/2009
de Tráfico del Ministerio del Interior y el Ayuntamiento
de Es Castell sobre acceso a los registros de vehículos
y personas del Organismo Autónomo Jefatura Central
de Tráfico

Es prorroga Junta de Connexió telemàtica directe als registres de vehicles i persones
anualment
Govern
mitjançant el procediment que s'assenyali i que sigui compatible
Local
amb el sistema de dita Direcció General

110

Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell 01/09/2009
Insular de Menorca i els Ajuntaments de Menorca pel
finançament del nou programari de gestió de
comptabilitat pública, gestió documental, facturació
electrònica i implementació de signatura electrònica

Prorrogable
anualment

Junta de Finançament nou programari de gestió de comptabilitat pública,
Govern
gestió documental, facturació electrònica i implementació de
Local
signatura electrònica

113

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Funció 20/07/1998
Pública i Interior i´l'Ajuntament des Castell per la
prestació de serveis en benefici de la comunitat,

Prorrogable
anualment

0

114

Convenio de colaboración entre la Secretaria General 02/06/2009
de instituciones penitenciarias y el Ayuntamiento de Es
Castell (Menorca), para el cumplimiento de penas de
trabajo en beneficio de la comunidad

28/09/2010

Junta de Establir la forma de col·laboració entre la Secretaria Gral.
Govern
D'institucions penitenciaries i l'Aj. Des Castell, per l'efectiu
Local
compliment de les penes de treball en benefici de la comunitat
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Col·laboració tècnica, econòmica i administrativa per a la gestió
per part de l'Ajuntament des Castell dels ajuts econòmics
individuals, temporals i d´emergència social finançats pel CIMe

Col·laborar en les mesures imposades pels Jutjats de menors, en
l'execució de treballs en benefici de la comunitat, d'aquells
menors infractors amb domicili al terme municipal des Castell
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115

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i 13/06/2007
l'Ajuntament des Castell per a l'adequació i millora dels
centres d'educació infantil de 0 - 3 anys.

No consta

Junta de Adequació i millora dels centre d'educació infantil de 0 - 3 anys
Govern
Local

116

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els 10/02/2009
Ajuntaments de l'Illa per a la prestació del servei
d'ensenyament complementari d'educació de persones
adultes de Menorca

31/08/2013

Ple

119

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'afers 10/03/2009
socials, promoció i immigració i l´Ajuntament des
Castell per la concessió d’ajuts econòmics d'urgència
social

29/02/2012
Prorrogable
anualment

Junta de Col·laboració entre la Cons. D'afers socials, mitjançant la Dir.
Govern
Gral. De Planificació i Formació de Serveis Socials, i l'Aj. Des
Local
Castell, per a la concessió d'ajuts econòmics d'urgència social

120

Modificació del conveni entre el Servei de Salut de les 02/05/2007
Illes Balears i Ajuntament des Castell, per a les obres
de construcció d'una unitat bàsica de salut a Es
Castell,

31/12/2016

0

122

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els 17/04/2011
Ajuntament de l'Illa per al desenvolupament del
programa del servei d'atenció educativa infantil

31/08/2014

Junta de Possibilitar el funcionament i finançament del Servei d'Atenció
Govern
Educativa a la primera infància (0-3 anys), amb la finalitat de
Local
promoure i donar suport a l'acció educadora en infants menors de
trens anys no escolaritzats i a les seves famílies

123

Conveni amb Caritas servei d'ajuda a domicili

12/11/2007

Junta de Atenció i suport a famílies amb problemes socials (Servei d'ajuda
Govern
a domicili)
Local

124

Conveni pel desenvolupament de l'Escola esportiva 21/09/2010
municipal de bàdminton

Curs 2012-13 Junta de Ús de les instal·lacions esportives municipals per al
Govern
desenvolupament de l'Escola esportiva municipal de bàdminton
Local

125

Adhesió al Convenio para la integración de criterios 23/02/2010
ambientales y de sostenibilidad en el deporte en el
ámbito local, Carta Verde del deporte español

No consta

Junta de Promoció de la formació i la conscienciació ambiental dins de
Govern
l'organització (esportistes, professionals, base social, etc) de
Local
manera progressiva i continuada en el temps mitjançant cursos,
campanyes, publicacions o altres mitjans adequats

127

Adhesió al Pla marc de caça pels terrenys lliures de 09/06/2009
l'àmbit municipal des Castell

No consta

Junta de Fixar els períodes hàbils de caça i les vedes especials que
Govern
s'estableixen per a la temporada 2009-2010
Local

128

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 02/10/1996
Menorca i els ajuntaments de l'illa en matèria
d'activitats classificades

18/09/1997

Decret
El Consell insular de Menorca qualificarà les activitats d'acord
d’Alcaldia amb la normativa aplicable i remetrà la corresponent resolució a
l'Ajuntament perquè, d'acord amb les seves determinacions,
atorgui o denegui la llicència sol·licitada
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Col·laborar amb una oferta educativa complementària a la que
ofereix l'Administració educativa competent

Construcció d´una unitat bàsica de salut a Es Castell

llista_convenis_Consulta

129

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de medi 16/04/2010
ambient i mobilitat del Govern de les Illes Balears i
l'Ajuntament des Castell en matèria de cartografia i
infraestructura de dades espacials

13/05/2014
Prorrogable
anualment

Decret
Regular la disposició i la utilització de productes cartogràfics per
d’Alcaldia part del Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament des Castell.

133

Adhesió al Conveni marc de col·laboració entre la 27/10/2010
Conselleria d'afers socials, promoció i immigració del
Govern de les Illes Balears i la Federació d'entitats
locals de les Illes Balears per impulsar la implantació
del Protocol marc interdisciplinari

31/12/2014

Ple

135

Conveni de col·laboració entre la Conselleria 01/02/2011
d'Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i l'Ajuntament des Castell per a dur a
terme treballs de conservació, manteniment i millora
dels centres docents de titularitat pública de segon
cicle

01/02/2013
Junta de Augmentar la cooperació i coordinació en les actuacions materials
Prorrogable
Govern
que duen a terme, així com oferir un suport més efectiu a la
automàticame Local
prestació del servei públic docent
nt

136

Adhessió al "Código de buenas prácticas para la 29/03/2011
instalación de infraestructuras de telefonia móvil
(CBP)"

No consta

Ple

137

Conveni de col·laboració entre la Fundació de joves 05/05/2011
navegants de Balears (FJNB) i l'Ajuntament es Castell

31/12/2011

Decret
Participació de joves en qualsevol dels projectes que porta terme
d’Alcaldia la fundació que estigui regulada i acordada

138

Ampliació del conveni de l'Ajuntament des Castell amb 27/09/2011
el Club Náutico Villacarlos de cessió d'ús de la cova
situada al Moll de Calasfonts núm.5

27/09/2015

Ple

Cessió d'ús del local situat al Moll de Calasfonts núm. 5 per
emmagatzemar piragües

140

Conveni de col·laboració entre el Consorci de residus 16/12/2010
urbans i energia de Menorca, el Consell Insular i els
ajuntaments de Ciutadella, Alaior, Es Castell, Es
Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries, Maó i Sant Lluís
per a la contractació de subministrament elèctric en
baixa tensió

26/10/2012

Ple

Regulació de les condicions en què tindrà lloc la delegació de
competències en el Consorci de R. Urbans i Energia de Menorca
de part de la tramitació administrativa de la contractació del
subministrament d'energia elèctrica en els béns de domini públic

141

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des Castell 09/08/2011
i Càritas Parroquial des Castell ("Programa de
Prevenció de la marginació social")

31/12/2011

Junta de Atendre les demandes de manutenció derivades dels Serveis
Govern
Socials a través de vals nominals valorats i signats pels
Local
Treballadors socials

Page 8

Col·laboració entre la Conselleria d'afers socials i la FELIB per
promoure la implantació del Protocol marc d'actuacions en els
casos de maltractament infantil a les Illes Balears

Dotar al municipi de les eines oportunes per a la gestió de la
problemàtica entorn el desplegament de les infraestructures de
radiocomunicació, concretament en la telefonia mòbil
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142

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des Castell
i l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears
(INESTUR) per a la implantació del Pla Integral
d'Excel·lència Turística - Gestió de destins turístics:
Destins excel·lents

0

Establir la col·laboració necessària entre INESTUR i l'Ajuntament
des Castell per a l'elaboració del Pla Integral d'Excel·lència
turística - Gestió de destins turístics: Destins Excel·lents

143

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 26/05/2008
Menorca i els ajuntaments de l'Illa per a la prestació
del servei de prevenció i extinció d'incendis
(Addenda al conveni per a l'adquisició de vehicles per
a la renovació del parc mòbil del servei, la

Una vegada Junta de
complertes
Govern
les
Local
obligacions

144

Conveni entre la Conselleria de Presidència, el Consell 19/04/2011
Insular de Menorca, els ajuntaments de l'Illa i el
Col·legi oficial de veterinaris de les Illes Balears, en
matèria d'animals de companyia

31/12/2011

146

Conveni urbanístic entre l'Ajuntament des Castell i la 28/02/2012
Caja de ahorros y Monte de piedad de las Baleares
"Sa Nostra" referent a les Casernes de Conde de
Cifuentes i Duc de Crillón a la Plaça Esplanada

147

Conveni entre l'Ajuntament des Castell i l'Autoritat 10/07/2012
Portuària de les Illes Balears per a la prestació del
servei de neteja i recollida de fems

10/07/2013

148

Conveni de col·laboració entre l'Associació de 17/07/2012
comerciants des Castell i l'Ajuntament des Castell per
a les Festes Patronals de Sant Jaume 2012

Una vegada Junta de Establir per a l'any 2012 la col·laboració entre l'Ajuntament des
complertes
Govern
Castell i l'Associació de comerciants des Castell pel
les
Local
desenvolupament d'activitats
obligacions

149

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des Castell 07/02/2012
i l'Institut Balear de l'Habitatge per al manteniment de
zones comunes de l'edifici d'habitatges de protecció
oficial

No consta

Junta de
Govern
Local

150

Conveni/contracte entre l'Ajuntament des Castell i 04/03/2004
Menorca de Publicidad SA en relació a la instal·lació,
conservació i manteniment de marquesines al terme
municipal des Castell

25/03/2019

Junta de Instal·lació, conservació i manteniment de 6 marquesines de
Govern
parada de bus al terme municipal des Castell
Local

151

Conveni amb el Grup Folklòric Castell de Sant Felip 13/11/2012
per a la cessió d'ús d'un local al Quarter Duc de Crillon

19/11/2013

Junta de Cessió d'ús de local del Quarter Duc de Crillon per al
Govern
desenvolupament d'activitats pròpies del grup
Local

Junta de Definir la col·laboració entre les parts per establir les condicions
Govern
d'accés de les entitats locals de Menorca a la informació
Local
continguda en la base de dades del Registre d'Identificació
d'animals de companyia de les Illes Balears (RIACIB)
Ple

Junta de Regulació dels serveis de neteja viària i gestió de residus
Govern
Local
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152

Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de l'Illa 30/10/2012
de Menorca per millorar la coordinació i el traspàs
d'informació dels diferents serveis de policia tutor de
cada ajuntament participant

153

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 07/08/2012
Menorca i els ajuntaments de l'Illa de Menorca per el
desenvolupament de les respectives competències en
matèria de protecció de menors

154

Conveni de voluntariat

155

05/06/2012

31/12/2012
prorrogable
anualment

Junta de Unificar els criteris d'actuació i la coordinació en les actuacions de
Govern
tots els plicies tutors de l'Illa de Menorca
Local
Junta de Determinar, definir i coordinar, en el marc de les seves
Govern
respectives competències, l'abast de les actuacions que duguin a
Local
terme el CIM i els Ajuntaments de Menorca en matèria de
protecció de menors d'edat

Indefinida

Junta de Prestació sense afany de lucre en benefici de tercers i per a la
Govern
millora de la seva qualitat de vida a títol de col·laboració social,
Local
voluntària, lliure i altruista, sense que aquesta actuació pugui
perjudicar les obligacions principals del voluntari

Conveni amb el Grup Penya Barça des Castell per a la 11/12/2012
cessió d'ús d'un local del quarter Duc de Crillón

11/12/2013

Junta de Cessió d'ús de local del quarter Duc de Crillón per a la realització
Govern
d'activitats pròpies del grup
Local

157

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des Castell 13/03/2012
i l'Associació Fons Menorquí de Cooperació, pel qual
s'estableixen les condicions de l'aportació atorgada per
contribuir amb els objectius del Fons Menorquí de
Cooperació per a l'any 2012

Fins que es Junta de Articular la col·laboració econòmica de les dues entitats que el
compleixin les Govern
subscriuen, en l'àmbit de les seves competències i finalitats
obligacions
Local
respectives, amb l'objectiu de contribuir a la promoció de la
justícia social i econòmica dels països empobrits

162

Conveni amb el Centre Insular d'Acollida d'animals del 10/09/2002
Consell Insular de Menorca per a la cessió d'ús
temporal de l'escopeta per anestesiar cans

No consta

Junta de Cessió gratuïta de l'escopeta d'anestesiar cans
Govern
Local

164

Conveni amb l'Agrupació de Voluntaris de Protecció 03/04/2014
civil des Castell per a la cessió d'ús de local municipal

No consta

0

165

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des Castell 10/11/2009
i l'empresa TIV Menorca SLU

10/11/2012

Junta de Regular la relació entre les dues parts en quan a la gestió dels
Govern
residus voluminosos
Local

166

Conveni de col·laboració entre el Consorci de residus 19/01/2010
urbans i energia de Menorca i l'Ajuntament des Castell
per al finançament i l'execució de les obres del
Projecte de la III Fase del Pla d'eficiències energètica i
l'enllumenat públic a l'Illa de Menorca

Una vegada Junta de Regular la prestació del servei de planificació i execució de les
finalitzades
Govern
obres previstes en el projecte de la III Fase del Pla d'eficiència
les obres
Local
Energètica a l'enllumenat públic a l'Illa de Menorca
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167

Conveni de cooperació entre l'Ajuntament des Castell i 27/02/2013
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, mitjançant la Conselleria d'Administracions
Públiques, en relació amb el Projecte seleccionat en
execució del Programa d'assistència tècnica

12 mesos

Decret
Concretar compromisos que, d'acord amb les bases del Prog.
d’Alcaldia D'assistència tècnica als ajuntaments i consells insulars en
matèria d'obres públiques període 2012-13 i, en relació amb el
projecte seleccionat, assumeixen l'Administració de la C.A. I l'Aj.
Des Castell

168

Convenis de col·laboració entre l'Administració de la 16/04/2013
Comunitat autònoma de les illes Balears i l'Ajuntament
des Castell per a la implantació i gestió del distintiu
autonòmic de vehicle elèctric

18/06/2014

Junta de Definir la col·laboració per dur a terme actuacions per promoure la
Govern
implantació i gestió del distintiu autonòmic de vehicle elèctric dins
Local
l'àmbit del municipi des Castell

169

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des Castell 25/06/2013
i l'ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears

Un any des Junta de
de
la Govern
signatura
Local

171

Conveni per a la cessió de l'ús a la Federació Balear 31/01/2013
de Judo de local del quarter Duc de Crillón

31/01/2014

Ple

Cessió d'ús de local municipal

172

Conveni per a la cessió de l'ús al Club de Jubilats des 31/01/2013
Castell de local del quarter Duc de Crillón

31/01/2014

Ple

Cessió d'ús de local municipal

173

Conveni en matèria d'ìnteroperabilitat telemàtica entre 27/08/2013
les administracions públiques de l'àmbit territorial de
les Illes Balears

Indefinit

Junta de Fixar el marc de col·laboració per fer efectius serveis
Govern
d'interoperabilitat
entre
els
sistemes
d'informació
de
Local
l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears,
dels Consells Insulars i les entitats que puguin adherir-se

175

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des Castell 19/07/2013
i Càritas Diocesana de Menorca per a la instal·lació de
contenidors en la via pública per a la recollida de roba
usada

Durada
Decret
Implantació d'un sistema de recollida selectiva de la fracció tèxtil
màxima de 10 d’Alcaldia en el municipi des Castell amb la finalitat d'aconseguir un
anys
acostament al ciutadà d'aquesta possibilitat de donacions i de
política social

176

Conveni per a la cessió de l'ús a l'Associació "Familia 16/07/2013
Italiana en Menorca" de local del quarter Duc de Crillón

22/07/2014

Junta de Cessió d'ús de local de propietat municipal per dur a terme les
Govern
activitats pròpies de l'associació
Local

177

Conveni de cessió de l'ús a "Casa de Andalucia de 06/08/2013
Menorca" de local del quarter Duc de Crillón

06/08/2014

Junta de Cessió d'ús de local de propietat municipal per dur a terme les
Govern
activitats pròpies de l'associació
Local

178

Conveni de cessió de l'ús a l'Associació "Age Concern 27/08/2013
Menorca" de local del quarter Duc de Crillón

13/09/2014

Junta de Cessió d'ús de local de propietat municipal per dur a terme les
Govern
activitats pròpies de l'associació
Local
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180

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i 17/10/2013
l'Ajuntament des Castell per a la rehabilitació del Molí
des Camí Vell de Maó, ubicat al terme municipal des
Castell i del qual és propietari aquest Ajuntament

0

181

Conveni d'adhesió a la xarxa digital de comunicacions 20/03/2014
mòbils en grup tancat d'usuaris (TETRAIB)

No consta

Junta de Intercanvi d'informació i l'administració dels serveis de xarxa, amb
Govern
l'objectiu d'afavorir la cooperació i coordinació institucional dels
Local
Serveis entre les diferents administracions públiques i entitats del
sector públic de la Comunitat Autònoma

182

Acord marc entre el Consell Insular de Menorca i els 31/03/2014
Ajuntaments per a la construcció i la implantació d'una
xarxa de nova generació basada en fibra òptica per a
serveis d'autoprestació entre les administracions de
l'illa

Indefinida

Decret
Establir un marc general que reguli la col·laboració entre
d’Alcaldia administracions signants a fi de fer possible la construcció i
posterior implantació d'una xarxa de nova generació basada en
fibra òptica

183

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i 13/11/2014
l'Ajuntament des Castell per a la concessió
administrativa de l'ús dels terrenys de domini públic de
titularitat municipal necessaris per a la construcció i
posterior implantació d'una xarxa de nova generació

06/02/2055

Junta de Concessió ús privatiu del domini públic necessari per a la
Govern
construcció, implantació i explotació d'una xarxa de nova
Local
generació basada en fibra òptica per a serveis en Autoprestació, a
diferents edificis de les administracions locals

184

Convenio básico bilateral entre el organismo autónomo 30/10/2014
Jefatura Central de Tráfico y el Ayuntamiento de Es
Castell para su adhesión al Convenio de colaboración
suscrito entre el organismo autónomo Jefatura Central
de Tráfico y la Federación Española de municipios y
provincias en materia de seguridad vial

Un any des Junta de Col·laboració entre la JCT i l'Ajuntament en el desenvolupament
de la seva Govern
de determinades accions en matèria de tràfic i seguretat vial,
signatura
Local
concretament les relatives a transmissió de dades i accés a
registres

185

Adhesió al Conveni per al servei de gestió de 16/07/2013
cobraments a l'estranger de sancions de tràfic fora
d'Espanya

Màxim 4 anys Junta de Oferir la gestió de cobrament de les multes de trànsit imposades
Govern
als ciutadans residents fora d'Espanya
Local

186

Addenda al Protocol de col·laboració pel servei de 08/02/2011
cobrament a oficines bancàries entre l'Ajuntament des
Castell i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

0
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a la realització de la primera fase de la rehabilitació del Molí des
Camí Vell de Maó

Ampliació oferta del servei de pagament a distància dels
ciutadans, a través del servei Passarel·la telemàtica o altres que
es puguin desenvolupar
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187

Adhesió al Conveni de col·laboració entre l'organisme 26/03/2015
autònom Jefatura Central de Tráfico y la Federació
Espanyola de municipis i províncies per l'intercanvi
d'informació i la mútua col·laboració administrativa

Junta de Col·laboració i intercanvi d'informació entre les Entitats Locals i la
Govern
organització perifèrica de l'Organisme Autònom JCT
Local

189

Adhesió al Conveni marc entre la Federació d'entitats
locals de les Illes Balears (FELIB) I Endesa SA per
coordinar el pagament d'ajuts municipals per deutes
generats amb motiu del subministrament d'electricitat i
gas natural

0

190

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des Castell 12/03/2015
i l'Associació Mestral Menorca

191

Adhesió al Programa de Servei Policial d'atenció al 24/04/2014
turista (SPAT)

Junta de Aportar un treball de prevenció primària i minimitzar les
Govern
possibilitats de risc de victimització dels turistes
Local

192

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 11/09/2014
Menorca i l'Ajuntament des Castell per a la
implementació del Sistema d'informació d'usuaris de
serveis socials (SIUSS) i la seva aplicació informàtica
en entorn web

Junta de Regular la col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
Govern
l'Ajuntament des Castell per implantar en aquest municipi el
Local
Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials (SIUSS)

193

Conveni de col·laboració i finançament entre 25/09/2014
l'Ajuntament des Castell i el Consell Insular de
Menorca, per la mutació demanial d'una part de sòl de
la finca registral 1759 des Castell per dur a terme el
Projecte de millora de la Carretera ME-6

Ple

194

Conveni d'adhesió al Servei Insular de Teleassistència 12/06/2014
domiciliària de Menorca

Junta de Regular l'adhesió de l'Anjuntament
Govern
Teleassistència domiciliària
Local

195

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 20/11/2015
Menorca i l'Ajuntament des Castell per a la seva
integració en el programa Menorca Illa Cardioprotegida

Una vegada Junta de Cessió de l'equipament de desfibril·lació (DESA) per tal de posarcomplertes
Govern
los a disposició de tots els ajuntaments
les
Local
obligacions

196

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 21/08/2014
Menorca i l'Ajuntament des Castell que fa referència a
la integració en el programa de Promoció de l'activitat
física per a la salut - Rutes Saludables

05/09/2018

31/12/2015

Ple

Gestió compartida del servei municipal d'ajuda a domicili (SAD)
de l'Ajuntament des Castell en el marc de la Llei de Serveis
Socials de les Illes Balears

Executar les obres de la rotonda de Trebalúger

al

Servei

Insular

de

Junta de Disseny i senyalització urbana de les rutes saludables en tots els
Govern
municipis de l'illa, amb la col·laboració dels respectius
Local
ajuntaments
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197

Conveni de col·laboració entre l'Administració de la 12/02/2015
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament
des Castell per integrar als policies locals del municipi
a la plataforma tecnològica del SEIB - 112, a través
d'un accés remot al sistema de gestió d'emergències
(CAD STORM) i per mitjà de l'aplicació CAD mòbil

31/12/2015

Junta de Incorporació dels Policies Locals des Castell al Sistema de Gestió
Govern
d'Emergències de les Illes Balears (SEIB - 112)
Local

198

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de 11/09/2014
Família i Serveis Socials i l'Ajuntament des Castell per
dur a terme actuacions relacionades amb la concessió
de targetes d'estacionament de vehicles per a
persones amb problemes greus de mobilitat

31/12/2014

Junta de Establir i articular un procediment de col·laboració entre la
Govern
Conselleria de Família i Serveis socials i l'Ajuntament des Castell
Local
per instaurar un sistema de supervisió que contribueixi al bon ús
de les targetes d'aparcament

199

Acord de coordinació entre el Servei de Suport per a la 02/10/2014
inserció laboral de la Fundació per a persones amb
discapacitat i els recursos externs de l'àmbit territorial
de Menorca

31/12/2014

Junta de Servei de suport per a la inserció laboral
Govern
Local

200

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des Castell 02/10/2014
i la Fundació Hospital de l'Illa del Rei

201

Acord de col·laboració entre el Consell Insular de 18/09/2014
Menorca i l'Ajuntament des Castell per tal de treballar
per l'orientació i inserció laboral del col·lectiu de
persones vulnerables

31/09/2014

Junta de Col·laboració amb la coordinació de persones en risc d'exclusió
Govern
sociolaboral i amb especials dificultats d'inserció
Local

202

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de 04/06/2015
Família i Serveis Socials i l'Ajuntament des Castell per
dur a terme els projectes destinats a desenvolupar el
programa social per a la lluita contra la pobresa infantil
a l'any 2015 en el marc del crèdit estatal assignat, per
mitjà de la Resolució de 24 de març de 2015 de la
secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat (BOE
núm. 77, de 31 de març de 2015), a la CAIB i destinat
al programa social per a la lluita contra la pobresa
infantil a l'any 2015

31/03/2016

Junta de Col·laboració per dur a terme el projecte Ajudes per l'eradicació
Govern
de la pobresa infantil 2015 durant l'any 2015
Local

203

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els 19/11/2015
ajuntaments de Menorca per a la neteja, el
manteniment i la senyalització de monuments
arqueològics (béns d'interès cultural)

31/12/1019

Junta de Col·laboració per a la neteja, manteniment i la senyalització dels
Govern
béns d'interès cultural
Local

Junta de Portar a terme una tasca de divulgació històrica de la fundació del
Govern
nostre poble Georgetown pel rei Jordi III
Local
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205

Conveni per a la cessió de l'ús a l'associació cultural 16/04/2015
Revelart Fotografia de local del quarter Duc de Crillón

16/04/2016

Junta de Cessió gratuïta del local del quarter Duc de Crillon per les
Govern
activitats pròpies del grup
Local

206

Convenio entre el Ayuntamiento de Es Castell y la 25/09/2014
Fundación Asmar - Catalina Mercadal para la donación
de una hélice del barco de carga "Catalina del mar"

207

Conveni entre l'Associació Leader Illa de Menorca i 12/08/2014
l'Ajuntament des Castell per al desenvolupament del
projecte de caràcter pilot i demostratiu per a la millora
de l'aigua potable pel consum humà al municipi

6 anys

208

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des Castell 25/11/2015
i el Consell Insular de Menorca per a l'adequació de la
biblioteca pública municipal

Una vegada Junta de Col·laboració econòmica per a l'adequació de la biblioteca
acomplertes Govern
municipal
les
Local
obligacions

211

Conveni entre l'Ajuntament des Castell i el Club 29/10/2015
Náutico Villacarlos

20 anys des Ple
de
la
signatura

212

Conveni de col·laboració entre l'Administració de la 13/05/2016
comunitat autònoma de les Illes Balears, el Consell
Insular de Menorca i els ajuntaments de l'illa de
Menorca per al desenvolupament d'un projecte pilot
per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes
Balears

4 anys des de Junta de Definir la col·laboració per dur a terme actuacions per promoure i
la
seva Govern
coordinar el desenvolupament de la mobilitat elèctrica a la Illa de
signatura
Local
Menorca

214

Conveni de col·laboració per a la instal·lació de 10/03/2016
contenidors de recollida selectiva de residus de
telefonia i comunicacions

3
anys Junta de Implantació d'un sistema de recollida selectiva de residus de
prorrogables Govern
telefonia i comunicacions
Local

215

Conveni de col·laboració entre el Club de Tir Olímpic 15/04/2016
de Maó i l'Ajuntament des Castell per a la cessió de les
seves instal·lacions per a les pràctiques obligatòries de
tir de la Policia Local

16/06/2017

Junta de Disposar de la galeria de tir del Club de Tir Olímpic de maó
Govern
Local

216

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 22/04/2016
Menorca i l'Ajuntament des Castell per ubicar un tècnic
orientador del CIM a un espai individual de titularitat de
l'Ajuntament des Castell per tal de possibilitar la
presència física i servei al municipal

Prorrogable
(segons
programa
inserció
laboral)

Junta de Ubicació d'un tècnic orientador de l'Àrea d'Ocupació del
Govern
Departament de Joventut, Ocupació i Innovació del CIM a un
Local
espai titularitat de l'Ajuntament des Castell

Junta de Donació d'una hèlix
Govern
Local
Junta de Establir els termes de col·laboració per al desenvolupament del
Govern
projecte de caràcter pilot i demostratiu encaminat a la millora de
Local
l'aigua potable pel consum humà al municipi des Castell,
consistent en la instal·lació d'una planta d'electrodiàlisi reversible
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217

Conveni entre l'Ajuntament des Castell i Cablerunner 28/01/2014
Ibérica SL per a la instal·lació, conservació i explotació
d'una xarxa de telecomunicacions de fibra òptica

Junta de Desplegament de fibra òptica en el municipi des Castell
Govern
Local

218

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des Castell 30/10/2017
i Hidrobal per a la generació d'ajuts i mesures socials
associades al servei municipal de subministrament
d'aigua i clavegueram

19/12/2019

219

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 07/07/2017
Menorca i l'Ajuntament des Castell per l'adquisició, la
instal·lació i el manteniment de marquesines a les
parades del servei de transport públic regular

Final
2017

220

Conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament 20/12/2017
des Castell i el Consorci del museu militar de Menorca
i Patrimoni Històric militar del Port de Maó i Cala Sant
Esteve, per finançar part de les obres de connexió
entre l'interior del museu militar i l'inici del refugi
antiaeri situat en el subsòl

Una vegada Ple
finalitzades
les obres

Junta de Regular la col·laboració entre l'Ajuntament i Hidrobal en ordre a
Govern
possibilitar l'accés de les persones usuàries del servei municipal
Local
d'abastament d'aigua potable i clavegueram des Castell en
situació econòmica precària, als ajuts del Fons de Solidaritat

any Junta de Col·laboració i suport del CIME a l'Ajuntament des Castell per a
Govern
l'adquisició, instal·lació i manteniment d'una marquesina modular
Local
per al servei de transport públic regular que se situarà a Son Vilar
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