AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)
ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
4/17
03.02.2017
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 27 de gener de 2017

Aprovat

DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
2 .- Decret d’Alcaldia núm. 5/17 de dia 11 de gener de 2017.

Assabentats

3 .- Decret d’Alcaldia núm. 6/17 de dia 12 de gener de 2017.

Assabentats

4 .- Decret d’Alcaldia núm. 7/17 de dia 13 de gener de 2017.

Assabentats

5 .- Decret d’Alcaldia núm. 8/17 de dia 13 de gener de 2017.

Assabentats

6 .- Decret d’Alcaldia núm. 9/17 de dia 16 de gener de 2017.

Assabentats

7 .- Decret d’Alcaldia núm. 10/17 de dia 16 de gener de 2017.

Assabentats

8 .- Decret d’Alcaldia núm. 11/17 de dia 16 de gener de 2017.

Assabentats

9 .- Decret d’Alcaldia núm. 12/17 de dia 18 de gener de 2017.

Assabentats

10 .- Decret d’Alcaldia núm. 13/17 de dia 19 de gener de 2017.

Assabentats

11 .- Decret d’Alcaldia núm. 14/17 de dia 20 de gener de 2017.

Assabentats

AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
AMB MATERIAL D’OBRA
12 .- ************************.

Aprovat

TANCAMENT DE CARRER
13 .- ************************.

Aprovat

14 .- Construcciones Valcarcel y Méndez, SL.

Aprovat

DISCIPLINA URBANÍSTICA
15 .- Acta d’inspecció. ************************.

Aprovat

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
16 .- Concessió de llicència d’obres per a dotació de subministrament elèctric al
Molí des Camí Vell de Maó, polígon 6, parcel·la 6 des Castell.

Aprovat

17 .- Devolució de la fiança per a la gestió dels residus d’obra de la llicència LO
75/16.

Aprovat

18 .- Canvi d’una biga de fusta en l’habitatge familiar aïllat existent al *********
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Aprovat

ACTES SUBJECTES A COMUNICACIÓ PRÈVIA
19 .- Chespir Bar, SL.

Aprovat

20 .- Restaurante Chino Singapur SL.

Aprovat

21-23 .- ************************.

Aprovat

HISENDA
RECAPTACIÓ
24 .- Liquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana.

Aprovat

25 .- Liquidació de la Taxa Serveis Funeraris.

Aprovat

26-27 .- Liquidació de la Taxa Ocupació de Via Pública.

Aprovat

28 .- Instància presentada ************************, sol·licitant la devolució
de l’expedient de sanció de tràfic núm. 364/16.

Aprovat

29 .- Instància presentada ************************, sol·licitant un
fraccionament de l’Impost sobre Béns Immobles.

Aprovat

30 .- Instància presentada ************************, sol·licitant un
fraccionament de l’expedient sanció ordenances núm. 70/15.

Aprovat

31 .- Instància presentada ************************, sol·licitant acumular el
pagament al fraccionament de l’expedient sanció de tràfic 9/15.

Aprovat

32 .- Instància presentada ************************, sol·licitant la renovació
de l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Aprovat

33 .- Instància presentada ************************, sol·licitant la
bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles.

Aprovat

34 .- Aprovar la relació de cobraments i ingressos 2017.

Aprovat

35 .- Aprovar la relació de rebuts i liquidacions per causar baixa, haver-se
realitzat les corresponents liquidacions substitutòries o bé per ser
liquidacions errònies o bé prescrites.

Aprovat

36 .- Aprovar la relació d’ingressos directes liquidats durant el mes de gener de
2017.

Aprovat

INTERVENCIÓ
37 .- Aprovar la factura dels telèfons mòbils corresponent al mes de gener de
2017.

Aprovat

38 .- Aprovar la factura dels telèfons fixos corresponent al mes de gener de 2017.

Aprovat

39 .- Aprovar la relació de factures imputades dins l’exercici 2016.

Aprovat

40 .- Aprovar la factura lloguer equips mòbils corresponent al mes de gener de
2017.

Aprovat

41 .- Aprovar la contractació del servei d’assistència del professor de música per
l’Ajuntament des Castell, del mes de gener al juny de 2017.

Aprovat

42 .- Proposta de despesa de l’àrea social, despeses d’habitatge de l’usuari amb
número d’expedient 1.346.

Aprovat

43 .- Proposta de despesa de l’àrea social, despeses d’habitatge de l’usuari amb
número d’expedient 1.278.

Aprovat

44 .- Aprovar la despesa pel pagament de la factura de les obres de rehabilitació
de dependències de l’Ajuntament des Castell.

Aprovat
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45 .- Proposta de despesa, adquisició i instal·lació de cortines per les oficines de
Secretaria, Alcaldia i despatx del Batlle.

Aprovat

46 .- Proposta de despesa de l’àrea de Festes, actuació de «La Patrulla Canina»
dia 23 de febrer.

Aprovat

ACTIVITATS ECONÒMIQUES
47 .- Aprovació projecte d’instal·lació del restaurant Club Nàutic.

Aprovat

48 .- Comunicació baixa activitat comerç menor de pa, carrer Calasfonts, 4 des
Castell.

Aprovat

49 .- Renovació llicència per a repartiment de publicitat dinàmica.

Aprovat

PERSONAL
50 .- Traspàs a segona activitat de policia local, ************************.

Aprovat

VARIS
51 .- Instància presentada ************************, en representació de
Som Es Castell, sol·licitant la Sala Multifuncional de dia 8 fins dia 11 de
març, amb motiu d’una exposició sobre la dona i la feina.

Aprovat

52 .- Instància presentada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer, sol·licitant
la col·locació d’una taula informativa i dues cadires per a dia 4 de febrer i
petició de col·locació de la bandera al balcó de l’1 al 8 de febrer.

Aprovat

53 .- Fundació BIT, sol·licitud accés dades de Padró.

Aprovat

DENÚNCIES ORDENANCES
54 .- ************************. Exp. 85/16. Resolució d'inici de l'exp.
Sancionador per no cumplir l’horari establert per la utilització de maquinària
pesada. Import multa: 150€.

Aprovat

55 .- ************************. Exp. 19/17. Resolució d'inici de l'exp.
Sancionador per tenir el ca de la seva propietat amollat per la via pública.
Import multa: 150€.

Aprovat

56 .- ************************. Exp. 20/17. Resolució d'inici de l'exp.
Sancionador per tenir el ca de la seva propietat amollat per la via pública.
Import multa: 250€.

Aprovat

57 .- ************************. Exp. 21/17. Resolució d'inici de l'exp.
Sancionador per tenir el ca de la seva propietat amollat per la via pública.
Import multa: 150€.

Aprovat

58 .- ********************. Exp. 23/17. Resolució d'inici de l'exp.
Sancionador per no tenir el ca de la seva propietat vacunat. Import multa:
450€.

Aprovat

59 .- ************************. Exp. 57/17. Resolució imposant sanció per
molèsties als veïnats per música alta. Import multa: 751€.

Aprovat

60 .- ************************. Denúncia administrativa 70/16. Resolució
estimant al·legacions i arxiu de la denúncia.

Aprovat

DENÚNCIES CIRCULACIÓ
61 .- SECURITIFLEET, SL. Exp. 224/16. Desestimar recurs de reposició.

Aprovat

62 .- AUTOS PUNTA PRIMA, SL. Exp. 55/16. Desestimar recurs de reposició.

Aprovat

63 .- ************************. Exp. 36/16. Compensació sanció amb
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treballs realitzats amb serveis a la comunitat.

Aprovat

64 .- ************************. Butlleta 15760. Estimació al·legacions i arxiu
de la butlleta.

Aprovat

65 .- A&G Driver Rent a Car and Scooter, SL. Exp. 147/16. Desestimar recurs de
reposició.

Aprovat

66 .- ************************. Exp. 189/16. Desestimar recurs de
reposició.

Aprovat

67 .- ************************. Exp.234/2016. Desestimar escrit
al·legacions i resolució sanció definitiva per infracció a l'art. 91.2.5h) del RD
1428/2003. Infracció: 200€.

Aprovat

68 .- ************************. Exp.273/2016. Desestimar escrit
al·legacions i resolució sanció definitiva per infracció a l'art. 171) del RD
1428/2003. Infracció: 80€.

Aprovat

TORN D’URGÈNCIA
69 .- Aprovació del projecte bàsic per les obres de construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat ************************.

Aprovat

70 .- Proposta de despesa per concessió d’ajuda econòmica a favor de l’usuari
amb número d’expedient 1.342.

Aprovat

71 .- Concessió de llicència d’obres per la substitució parcial (28 m2) de la
coberta de l’habitatge unifamiliar aïllat existent
a************************.

Aprovat

ESCRITS I COMUNICATS
72 .- Hidrobal, adreça electrònica per rebre avisos de notificacions.

Aprovat

73 .- Dades de facturació d’Endesa Energía XXI SLU, del quart trimestre de 2016.

Aprovat

74 .- Dades de facturació d’Endesa Energía SAU, del quart trimestre de 2016.

Aprovat

75 .- Dades de facturació d’Endesa Distribución Eléctrica SL, del quart trimestre
de 2016.

Aprovat
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