AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)
ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
5/17
10.02.2017
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 3 de febrer de 2017

Aprovat

DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
2 .- Decret d’Alcaldia núm. 15/17 de dia 23 de gener de 2017.

Assabentats

3 .- Decret d’Alcaldia núm. 16/17 de dia 23 de gener de 2017.

Assabentats

4 .- Decret d’Alcaldia núm. 17/17 de dia 24 de gener de 2017.

Assabentats

5 .- Decret d’Alcaldia núm. 18/17 de dia 26 de gener de 2017.

Assabentats

6 .- Decret d’Alcaldia núm. 19/17 de dia 26 de gener de 2017.

Assabentats

AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
AMB MATERIAL D’OBRA
7-9 .- ********************.

Aprovat

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
10 .- Renovació del col·lector d’aigües pluvials localitzats en la parcel·la
********************** i la regularització de la servitud corresponent.

Aprovat

HISENDA
RECAPTACIÓ
11 .- Liquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, corresponent al mes de febrer 2017.

Aprovat

12 .- Liquidació de la Taxa Poliesportiu municipal, corresponent al mes de febrer
2017.

Aprovat

13 .- Liquidació de la Taxa Escoleta municipal, corresponent al mes de febrer
2017.

Aprovat

14 .- Liquidació de la Taxa Ateneu municipal, corresponent al mes de febrer 2017.

Aprovat

15 .- Instància presentada **********************, sol·licitant un aplaçament
en el pagament del rebut corresponent a l’IBI 2016.

Aprovat

16 .- Instància presentada **********************, sol·licitant l’exempció en
el pagament del rebut corresponent a l’VTM (IB-5376-AM).

Aprovat

17 .- Instància presentada ********************, sol·licitant un fraccionament
en el pagament del rebut corresponent a l’IBI 2012, 2013, 2014, 2015 i
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2016; de l’IVTM de 2016; i la sanció de tràfic 60/16.

Aprovat

18 .- Instància presentada ********************, sol·licitant un fraccionament
en el pagament de la sanció EXGMU-281/13.

Aprovat

19 .- Aprovació padró de l’IVTM 2017.

Aprovat

INTERVENCIÓ
20 .- Aprovar la relació de factures corresponents al mes de gener 2017.

Aprovat

21 .- Sol·licitud bonificació taxa escoleta, **********************.

Aprovat

22 .- Aprovar la minuta dels honoraris **********************, procediment
ordinari 142/2015.

Aprovat

23 .- Aprovar la minuta dels honoraris **********************, procediment
ordinari 196/2012.

Aprovat

24-25 .- Aprovar la devolució del dipòsit de música i moviment II, **************.
26 .- Aprovació de la despesa del pagament de la factura de les obres de
rehabilitació de dependències de l’Ajuntament des Castell.
27-28 .- Aprovar el conveni entre el Centro de Cultura i l’Ajuntament des Castell per
a l’any 2017.

Aprovat
Aprovat
Aprovat

29 .- Proposta de despesa de l’àrea social, ajut econòmic per pagar tres mesos de
manutenció de l’usuari amb núm. d’expedient 1.217.

Aprovat

30 .- Proposta de despesa de l’àrea de festes, animació rues de Carnaval.

Aprovat

31 .- Proposta de despesa de l’àrea d’educació, ajut-subvenció a la revista
cultural de l’EOI Maó.

Aprovat

32 .- Proposta de despesa de l’àrea de Joventut, taller de maquillatge carnaval
2017 al casal de joves.

Aprovat

CONTRACTACIÓ
33 .- Aprovar el contracte menor relatiu al servei pel tractament preventiu contra
malalties a les palmeres.

Aprovat

34 .- Aprovar el contracte menor relatiu al servei integral comunicació online i
edició revista «Es primer sol».

Aprovat

35 .- Aprovar el contracte menor relatiu al servei de manteniment de la font
situada a la Plaça Esplanada.

Aprovat

36 .- Aprovar el contracte de lloguer d’una nau industrial.

Aprovat

37 .- Aprovar el contracte menor relatiu al servei de redacció, direcció d’obres i
coordinació seguretat i salut del projecte integrat d’obres i activitats nova
pista poliesportiva.

Aprovat

ACTIVITATS ECONÒMIQUES
38 .- Instància presentada **********************, en representació de Las
Tres Carabelas, sol·licitant la llicència per ocupació de via pública amb taules
i cadires, al carrer Gran, 146 des Castell.

Aprovat

PERSONAL
39 .- Modificació condicions de treball, **********************.

Aprovat

40 .- Excedència voluntària per interès particular, **********************.

Aprovat

41 .- Llicència sense sou per cura de filla menor, **********************.

Aprovat

42 .- Reducció de jornada per cura de filla menor, **********************.

Aprovat
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43 .- Ampliació horari en la seva jornada laboral, **********************.

Aprovat

CEMENTIRI
44 .- Aprovar la liquidació de les taxes de cementiri.

Aprovat

VARIS
45 .- Modificació acord JGL de 04/11/16, per la designació de vocal titular i dos
vocals suplents per assistir a la Junta Rectora del Consorci
d'Infraestructura de les Illes Balears.

Aprovat

46 .- Inici expedient nomenament de carrers sense nom.

Aprovat

47 .- Petició de l’Ajuntament d’Alaior de la carpa de 10x40 per a la celebració de
la Fira del camp 2017 (18 i 19 de març).

Aprovat

48 .- Conveni de cessió d’espais entre el grup Slot no frisis, i l’Ajuntament des
Castell per l’any 2017.

Aprovat

49 .- Obertura del període per a la sol·licitud de bonificacions de la taxa per
subministrament domiciliari d’aigua per a l’any 2017.

Aprovat

DENÚNCIES ORDENANCES
50 .- **********************. EXP.24/17. Resolució d'inici de l'exp.
Sancionador per donar cops amb un pal al seu habitatge i molestar als
veïns. Import multa: 751,00€.

Aprovat

51 .- **********************. EXP.25/17. Resolució d'inici de l'exp.
Sancionador per tenir el ca de la seva propietat amollat per la via pública.
Import multa: 150,00€.

Aprovat

52 .- **********************. EXP.26/17. Resolució d'inici de l'exp.
Sancionador per tenir tres cans de la seva propietat amollats per la via
pública. Import multa: 150,00€.

Aprovat

53 .- **********************. EXP.28/17. Resolució d'inici de l'exp.
Sancionador per tenir el ca de la seva propietat amollat per la via pública.
Import multa: 150,00€.

Aprovat

54 .- **********************. Arxiu expedients 28/2016, 34/2016, 41/2016 i
57/2016.

Aprovat

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
55 .- **********************. EXP. RP 01/2017. Resolució d'inici de l'exp. de
responsabilitat patrimonial per danys al mobiliari del seu habitatge causats
per rates.

Aprovat

56 .- **********************. Exp. RP 04/2016. Resolució definitiva de l’exp.
De responsabilitat patrimonial per danys al seu vehicle provocats per un
cavall.

Aprovat

57 .- **********************. Exp. RP 03/2016. Resolució definitiva de l’exp.
de responsabilitat patrimonial per danys al seu vehicle provocats per un
cavall.

Aprovat

58 .- **********************. Exp. RP 05/2016. Resolució definitiva de l’exp.
de responsabilitat patrimonial per danys als canets de les finestres.

Aprovat

TORN D’URGÈNCIA
59 .- Sol·licitud de llicència d’obres i instal·lació per l’activitat restaurant al carrer
Miranda de Calasfonts núm. 2 des Castell.

Aprovat
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ESCRITS I COMUNICATS
60 .- IX Jornades de Geomorfologia Litoral (15 a 18 de setembre de 2017).

Aprovat

61 .- Comunicació del CIMe d’inscripció *************************, activitats
desenvolupades en relació amb mitjans de defensa fitosanitària.

Aprovat
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