AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)
ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
1/17
13.01.2017
Aquest document, de contenir dades de caràcter personal objecte de protecció, se
troben omeses —substituïdes por asteriscs (*)— en compliment de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Expedient

Contingut

resolució

APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
1 .- Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2016

Aprovat

DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
2 .- Decret d’Alcaldia núm. 273/16 de dia 14 de desembre de 2016.

Assabentats

3 .- Decret d’Alcaldia núm. 274/16 de dia 15 de desembre de 2016.

Assabentats

4 .- Decret d’Alcaldia núm. 275/16 de dia 16 de desembre de 2016.

Assabentats

5 .- Decret d’Alcaldia núm. 276/16 de dia 19 de desembre de 2016.

Assabentats

6 .- Decret d’Alcaldia núm. 277/16 de dia 20 de desembre de 2016.

Assabentats

7 .- Decret d’Alcaldia núm. 278/16 de dia 20 de desembre de 2016.

Assabentats

8 .- Decret d’Alcaldia núm. 279/16 de dia 21 de desembre de 2016.

Assabentats

9 .- Decret d’Alcaldia núm. 280/16 de dia 22 de desembre de 2016.

Assabentats

10 .- Decret d’Alcaldia núm. 281/16 de dia 23 de desembre de 2016.

Assabentats

11 .- Decret d’Alcaldia núm. 282/16 de dia 23 de desembre de 2016.

Assabentats

12 .- Decret d’Alcaldia núm. 283/16 de dia 27 de desembre de 2016.

Assabentats

13 .- Decret d’Alcaldia núm. 284/16 de dia 28 de desembre de 2016.

Assabentats

14 .- Decret d’Alcaldia núm. 285/16 de dia 29 de desembre de 2016.

Assabentats

15 .- Decret d’Alcaldia núm. 286/16 de dia 30 de desembre de 2016.

Assabentats

16 .- Decret d’Alcaldia núm. 01/17 de dia 2 de gener de 2017.

Assabentats

17 .- Decret d’Alcaldia núm. 02/17 de dia 3 de gener de 2017.

Assabentats

18 .- Decret d’Alcaldia núm. 03/17 de dia 4 de gener de 2017.

Assabentats

19 .- Decret d’Alcaldia núm. 04/17 de dia 9 de gener de 2017.

Assabentats

AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
AMB MATERIAL D’OBRA
20-21 .- ************************.

Aprovat

22-23 .- Construcciones Valcárcel y Méndez SL.

Aprovat

DE GUAL PERMANENT
24 .- ************************.

Aprovat
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TANCAMENT DE CARRER
25/27-28/30 .- Construcciones Valcárcel y Méndez SL.

Aprovat

26/29 .- ************************.

Aprovat

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
31 .- ************************. Projecte bàsic i d’execució de reforma de
garatge entre mitgeres existent ************************.

Aprovat

ACTES SUBJECTES A COMUNICACIÓ PRÈVIA
32-35/37- .- ************************.
39/41-43
36/40

Virfin Menorca Obras y Servicios SL.

Aprovat
Aprovat

HISENDA
RECAPTACIÓ
44 .- Devolució duplicats Impost sobre Activitats Econòmiques exercici 2016.

Aprovat

45 .- Regestril. Formalització cobraments període executiu corres ponent al mes
de desembre de 2016.

Aprovat

46 .- Liquidació Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana.

Aprovat

47 .- Relació de càrrecs d’ingressos directes liquidats durant el mes de desembre
de 2016.

Aprovat

48 .- Relació de rebuts i liquidacions per donar de baixa.

Aprovat

49 .- Resum de cobraments i ingressos.

Aprovat

50 .- Liquidació Taxa Poliesportiu municipal.

Aprovat

51 .- Liquidació Taxa Ateneu municipal.

Aprovat

52 .- Liquidació Taxa Escoleta municipal.

Aprovat

53 .- Liquidació Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana.

Aprovat

54-55/60- .- ************************. Sol·licitud de fraccionament de l’Impost
67/86
sobre béns immobles.
56 .- ************************. Sol·licitud de fraccionament de la Taxa per
ocupació de via pública amb taules i cadires.
57-58/68/71- .- ************************.Sol·licitud d’exempció de pagament de
73
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Aprovat
Aprovat
Aprovat

59 .- ************************, en nom propi i en representació de Talaia
SL. Sol·licitud de devolució d’ingrés indegut.

Aprovat

69 .- Devolució part de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Aprovat

70 .- ************************. Sol·licitud de pròrroga de pagament de
l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

74-75 .- ************************.. Sol·licitud de bonificació en el pagament de
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Aprovat

76/79-83 .- ************************. Sol·licitud d’aplaçament en el pagament de
l’Impost sobre béns immobles.
77-78 .- ************************. Sol·licitud de fraccionament en el pagament
de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Aprovat
Aprovat

84 .- ************************. Sol·licitud de fraccionament en el pagament
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de les Taxes per serveis cementiri.
85 .- ************************. Sol·licitud d’aplaçament en el pagament de
l’Impost sobre béns immobles i l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Aprovat
Aprovat

INTERVENCIÓ
87 .- Proposta de despesa per revisió i retimbrats d’extintors de les dependències
municipals.

Aprovat

88 .- Proposta de despesa per subministrament de trofeus.

Aprovat

89 .- Encomana de gestió per serveis de manteniment integral dels programes
informàtics.

Aprovat

90 .- Proposta de despesa per subministrament de fites per senyalització vial.

Aprovat

91 .- Proposta de despesa per subministrament de domassos institucionals.

Aprovat

92 .- Proposta de despesa per actuació del grup “Las Damas”.

Aprovat

93 .- Factura dels telèfons fixos del mes de desembre de 2016.

Aprovat

94 .- Proposta de despesa per subministrament de llibres “Ramon Llull”.

Aprovat

95 .- Liquidacions de certificats de resident a través d’entitats col·laboradores.

Aprovat

96 .- Càrrec referent al Preu públic pel Servei d’ajuda a domicili.

Aprovat

97 .- Càrrec referent al Preu Públic pel Servei de menjar a domicili.

Aprovat

98 .- Proposta de despesa pels serveis de vigilància d’exposició.

Aprovat

99 .- ************************. Sol·licitud de bonificació de les mensualitats
de la Taxa pel servei de l’Escola infantil municipal.

Aprovat

100-101 .- ************************. Sol·licitud d’exempció de pagament de les
mensualitats de la Taxa pel servei de l’Escola infantil municipal.

Aprovat

102 .- Proposta de despesa per representació teatral “La Cort dels fems”.

Aprovat

103 .- Proposta de despesa per adquisició de llibres “Portum. Historias de
Menorca”.

Aprovat

CONTRACTACIÓ
104 .- Contracte menor de serveis pel manteniment dels ascensors de la Unitat
Bàsica de Salut, Cases Consistorials i col·legi públic Àngel Ruiz i Pablo.

Aprovat

105 .- Contracte menor de serveis per la gestió socioeducativa del casal de joves.

Aprovat

CEMENTIRI
106 .- ************************. Sol·licitud traspàs de titularitat de nínxol.

Aprovat

107 .- Taxes cementiri.

Aprovat

VARIS
108 .- ************************, en representació de Asociación Pitiusa de
Familiares de niños y niñas con autismo. Sol·licitud d’autorització per
ocupació de la via pública per venda de calendaris.

Aprovat

109 .- ************************, en representació de Som Es Castell.
Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública per instal·lació d’una
taula informativa sobre el tractat CETA de la UE.

Aprovat

110 .- Proposta de l’àrea de Cultura per actuació del grup “Arrels de Menorca”.

Aprovat

111 .- Proposta de l’àrea de Cultura per actuació del grup “Petit Comité”.

Aprovat

112 .- Proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament des Castell per a la tramitació de la concessió dels ajuts
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econòmics individuals, temporals i d’emergència habitacionals finançats pel
Consell Insular de Menorca.
113 .- Bases i convocatòria de concessió d’ajuts municipals per a la rehabilitació i
restauració de façanes per a l’any 2016.

Aprovat
Aprovat

TORN D’URGÈNCIA
114 .- ************************. Comunicació prèvia d’obres.

Aprovat

115 .- Sentència núm. 005/2017. Procediment Ordinari 142/15 interposat per
l’entitat Barceló Hotels Mediterràneo, SL.

Aprovat

116 .- Correcció d’error acord Junta de Govern Local de dia 05/12/16. Qualificació
urbanística Passeig Marítim 1.

Aprovat

117 .- Matilde Mamajón López. Comunicació absència de l’illa els dies 14 i 15 de
gener de 2017.

Aprovat

118 .- Documentació justificativa pel Conveni de col·laboració amb l’Associació de
comerciants des Castell per activitats lúdic-comercials pel desenvolupament
i promoció del comerç del municipi.

Aprovat

ESCRITS I COMUNICATS
119 .- Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat. Resolució del Director
d’Espais Naturals i Biodiversitat, de data 29 de desembre de 2016, per la
qual s’autoritza la recuperació de cultiu de la finca Es Barranc del terme
municipal des Castell.

Aprovat

120 .- Direcció General de Salut Pública i Participació. Informe de la qualitat de les
aigües de bany temporada 2016.

Aprovat

121 .- Direcció General d’emergències i interior. Resolució per la qual es reconeix
l’obligació i es proposa el pagament a l’Ajuntament des Castell relativa al
Fons de Seguretat Pública de 2016.

Aprovat

122 .- Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat. Comunicació de registre
de la declaració responsable per la recuperació del cultiu en terrenys
forestals de menys de 30 anys o superfícies abancades, a la finca Binissaida
des Barrancons (terme municipal des Castell).

Aprovat

123 .- Consell Insular de Menorca. Aprovació inicial del Pla Insular de serveis de
transport regular de viatgers per carretera a l’illa de Menorca.

Aprovat

124 .- Hidrobal. Llistat mensual baixes i canvis de comptadors.

Aprovat

125 .- Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma. Informe jurídic relatiu
als efectes de la Sentència núm. 608/2016, de 30 de novembre, de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears.

Aprovat

126 .- Orange Espagne SAU. Sol·licitud temporal de comunicació per mitjans
impresos.

Aprovat

127 .- Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. Avantprojecte de Llei d’Habitatge
de les Illes Balears.

Aprovat

128 .- Institut Nacional d’Estadística. Real Decret 636/2016, de 2 de desembre, pel
qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del
padró municipal referides a l’1 de gener de 2016.

Aprovat

129 .- Sindicatura de comptes de les Illes Balears. Informe 124/2015 sobre la
rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent
a l’exercici 2015, aprovat pel Consell de la Sindicatura en sessió de 28 de
novembre de 2016.

Aprovat

130 .- Hidrobal. Resums de facturació de la zona E95 corresponent al tercer
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trimestre de 2016.

Aprovat

131 .- Hidrobal. Resums de facturació de la zona E94 corresponent al tercer
trimestre de 2016.

Aprovat

132 .- Hidrobal. Resums de facturació de la zona E96 corresponent al mes de
setembre de 2016.

Aprovat
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