AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)

10/19
15/03/2019
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

ORDRE DEL DIA
APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
1 .- Junta de Govern Local núm. 9/19, de 8 de març de 2019.
DONAR COMPTE DELS SEGÜENTS DECRETS
2 .- Aprovació dels Decrets d’Alcaldia des del núm. 83/19 al 108/19.
AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
AMB MATERIAL D’OBRA
3 .- **********. Ocupació de via publica amb camió, referida a 8 m2,
durant 1 dia, al carrer **********, des Castell.
4 .- **********. Ocupació de via publica amb aparcaments, referida a
32 m2, durant 2 dies, al carrer **********, des Castell.
TANCAMENT DE CARRER
5 .- **********. Autorització per serveis especials de policia, pel
tancament del carrer **********, durant 6 hores, dia 8 de març.
6 .- **********. Autorització per serveis especials de policia, pel
tancament del carrer **********, durant 6 hores, dia 7 de març.
7 .- **********. Autorització per serveis especials de policia, pel
tancament del carrer **********, durant 10 hores, dia 11 de
març.
INFORMES TÈCNICS
8 .- Segona pròrroga per a l’execució de les obres de construcció d’una
pista de pàdel coberta i cobrir les dues existents.
9 .- Declarar desert el procediment obert simplificat del contracte
administratiu d’obres per la construcció d’una pista skete-bowl i
projecte d’enllumenat de la pista a situar al Camí **********.
DISCIPLINA URBANÍSTICA
10 .- Ordre d’execució núm. **********. Arxiu. Oficio remitido a este
Ayuntamiento, en fecha 26 de abril del 2018, por Autoritat Portuària
de Balears, exponiendo que desde hace un tiempo viene
produciéndose la caída de pequeños trozos de hormigón, revoco,
etc, de la fachada del antiguo hostal **********, lo que obligó en
su día a colocar vallas que impiden el paso por la acera, lo que en la
temporada estival puede suponer un riesgo ante el incremento de
visitantes.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
11 .- Ajuda municipal façanes 2018, **********.
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12 .- Devolució fiança per la Gestió dels Residus d’obra de la llicència LO
11/17.
13 .- Caducitat de la llicència d’obres LO 102/16, *********. En Junta
de Govern Local de data 13/05/16, es va concedir la llicència LO
102/16, per l’execució de les obres consistents en la demolició
d’edificació situada en la parcel·la **********, promogudes per
**********.
14 .- Caducitat de la llicència d’obres LO 74/16, **********SL. En Junta
de Govern Local de data 8/04/16, es va concedir la llicència LO
74/16, per l’execució de les obres consistents en l’enderroc d’edifici
entre mitgeres existent , al c/**********, promogudes per
**********.
15 .- Caducitat de la llicència d’obres LO 45/16, **********. En la Junta
de Govern Local de data 18/02/16, es va concedir la llicència
d’obres consistents en la reforma i ampliació d’un habitatge entre
mitgeres i construcció d’una piscina, al c/**********, promogudes
per **********.
16 .- Desestimació petició de pròrroga de la llicència LO 132/16. En data
8/07/16, es va concedir a **********SL, la llicència d’obres per la
construcció d’habitatge unifamiliar i piscina , al c/**********, des
Castell.
17 .- Caducitat de la llicència d’obres LO 53/16 ,**********. En Junta
de Govern Local de data 25/02/16 , es va concedir la llicència LO
53/16, per l’execució de les obres consistents en la substitució de
biguetes de formigó deteriorades del local situat en planta baixa al
c/ **********, promogudes per **********.
ACTES SUBJECTES A COMUNICACIÓ PRÈVIA

Aprovat

18 .- **********. En data 21 de febrer del 2019, el Sr.**********
presenta comunicació prèvia d’obres per a canviar l'alicatat del
bany, al carrer *********, des Castell.
19 .- **********. En data 13 de febrer del 2019, el Sr.**********,
presenta comunicació prèvia d’obres per a legalitzar la instal·lació
de placa solar ACS, per a l'aplicació de la bonificació de l'IBI, al
carrer ********** des Castell.

Aprovat

20 .- **********. En data 7 de febrer del 2019, el Sr.**********,
presenta comunicació prèvia d’obres per a la reforma de cuina,
substituint alicatat i mobiliari, i canviar la instal·lació d'electricitat i
de lampisteria, al carrer **********, des Castell.
21 .- **********. En data 18 de febrer del 2019, el Sr. **********,
presenta comunicació prèvia d’obres per a la reforma de bany,
substituint alicatat, enrajolat, sanitaris, i canviar banyera per plat
de dutxa, al carrer ********** des Castell.
22 .- **********. En data 21 de febrer del 2019, el Sr. **********,
presenta comunicació prèvia d’obres per a canviar finestres, al
carrer **********, des Castell.
23 .- **********. En data 15 de febrer del 2019, el Sr. **********,
presenta comunicació prèvia d’obres per a la construcció d'un mur
mitger de 15 cm. De gruix, al carrer **********, des Castell.

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Plaça Esplanada, 5 / 07720 Es Castell (Balears) / CIF P-0706400-I / Tel. 971365193 / Fax 971365412

AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)
24 .- ********** i **********. 8 de març del 2019. Informe tècnic
municipal, favorable a la sol·licitud d'obres de rehabilitació de la
teulada existent, sense alterar la seva configuració ni modificar
l'estructura portant.
25 .- **********. En data 7 de març del 2019, el Sr.**********,
presenta comunicació prèvia d’obres per a la substitució de dos
tancaments de lamel·les horitzontals de l'enfront del carrer
********** per vidrieres, a l'habitatge situat al carrer
**********, des Castell.
26 .- **********. En data 7 de març del 2019, el Sr.**********,
presenta comunicació prèvia d’obres per a la formació de caixa de
0,80x1x0,30 m. a l'enfront per a l'escomesa d'aigua, al
carrer**********, des Castell.
HISENDA
27 .28 .29 .-

30 .31 .32 .-

RECAPTACIÓ
Liquidació de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica
corresponent al mes de març de 2019.
Liquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, corresponents al mes de març de 2019.
Aprovació conveni de col·laboració entre La Caixa i Pensions de
Barcelona «La Caixa», i l’Ajuntament des Castell per a la
centralizació de la gestió de cobraments de tributs i preus públics
municipals, i denúncia del Conveni anterior.
Baixa per prescripció de drets pendents de cobrament.
Instància presentada per **********, sol·licitant l’exempció de
l’IVTM.
Instància presentada per **********, sol·licitant fraccionar l’IBI
2017 i 2018.
INTERVENCIÓ
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33 .- Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de
Maó, Ciutadella, Alaior, Es Castell, Ferreries, Mercadal i Delegació a
Menorca de la Federació Balear d’Escacs.
34 .- Aprovar la relació de factures corresponents al mes de febrer.

Aprovat

35 .- Aprovar la factura presentada per **********, professor de
l’Escola municipal de música, corresponent al mes de gener de 2019
36 .- Aportació al Consorci del Museu Militar de Menorca.
37 .- Donar compte de l’enviament de la informació del Pressupost 2019.
38 .- Càrrec del CIMe pel Conveni de Col·laboració entre el CIMe i els
Ajuntaments de l’illa pel programa d’activitat física i de gent gran
liquidació 2018.
39 .- Aprovació de factura consum telèfons mòbils, corresponent al mes
de febrer de 2019.
40 .- Donar compte de l’enviament de la informació del Pla Pressupostari
a mig termini 2020-2022.
41 .- Correcció d’error, subministrament d’un vehicle per a l’àrea de
notificació.
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42 .- Proposta de despesa de l’àrea de Turisme i Comerç, publicitat Sant
Patrick’s party 2019.
43 .- Proposta de despesa de l’àrea de Turisme i Comerç, contractació pla
de seguiment informatiu febrer – maig 2019.
44 .- Proposta de despesa de l’àrea d’Esports, matalassos i guarda
matalassos ioga.
45 .- Proposta de despesa de l’àrea de Serveis Generals,
subministrament material informàtic.
46 .- Proposta de despesa de l’àrea de Cultura, quatre micròfons sense
cable.
47 .- **********; bonificació escoleta infantil pel curs escolar
2018/2019.
48 .- **********; exempció escoleta infantil pel curs escolar
2018/2019.
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49 .- Proposta de despesa de l’àrea social, pagament de cinc
mensualitats d’activitats extraescolars de les filles de **********.
50 .- Proposta de despesa de l’àrea social, pagaments sociosanitaris i
habitatge, de **********.
Contractació
51 .- Contracte menor d’obres, pintar la façana marítima del Moll de
**********.
52 .- Contracte menor d’obres, aglomerat asfàltic al carrer ********** i
aglomerat imprès al carrer **********.
53 .- Contracte menor de servei, telefonia mòbil.
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
54 .- Sol·licitud autorització per ocupació de via pública amb taules i
cadires, **********.
55 .- Comunicació transmissió de llicència d’obertura i funcionament
d’activitat, **********.
56 .- Comunicació transmissió de llicència d’obertura i funcionament
d’activitat, **********.
VARIS
57 .- Convocatòria pública per a la cobertura de la plaça de Jutge de Pau
titular del municipi des Castell.
58 .- Autorització per penjar banderoles amb motiu del festival Cranc
2018 durant el mes de març i abril.
59 .- Sol·licitud de targetes d’armes de 4ª categoria,**********.
60 .- Petició de d’autorització de d’accés a les dades municipals de padró.
61 .- Petició de d’autorització de d’accés a les dades municipals de padró.
SERVEIS A LA COMUNITAT
62 .- **********. Exp.**********. Compensació sancions amb
substitucions per serveis en benefici de la comunitat.
DENÚNCIES CIRCULACIÓ
63 .- **********.Exp.**********. Desestimar al·legacions i resolució
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definitiva denúncia circulació per infracció a l’art. 94.2 del RD
1428/2003. Import de la infracció:********** per estacionar en un
encreuament o una intersecció obstaculitzant el pas de vianants i
dificultant el gir als demés usuaris.
64 .- **********.Exp.**********.Resolució definitiva denuncia
Aprovat
circulació per infracció a l’art. 154 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:********** per no obeir una senyal de prohibició o
restricció (R-317), prohibició estacionament remolc.
65 .- *********.Exp.**********.Resolució definitiva denuncia circulació Aprovat
per infracció a l’art. 171 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:********** per no respectar la indicació d’una marca vial
(línia continua groga).
66 .- *********.Exp.**********.Resolució definitiva denuncia circulació Aprovat
per infracció a l’art. 171 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:********** per estacionar sobre quadrícula groga.
67 .- *********.Exp.**********.Resolució definitiva denuncia circulació
per infracció a l’art. 171 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:********** per estacionar sobre línia groga.
68 .- **********.Exp.**********. Resolució definitiva denuncia
circulació per infracció a l’art. 91.2 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:********** per estacionar davant un gual obstaculitzant
la utilització normal del pas de sortida o accés a un immoble.
DANYS A BÉNS MUNICIPALS
69 .- **********.Exp.**********. Reclamació de danys provocats per
un vehicle a una pilona groga de plàstic a c/**********.
70 .- **********.Exp.**********,SL. Reclamación de daños a dos
bolardos amarillos de plástico en c/ **********.
71 .- **********.Exp.**********,SL. Reclamació de danys provocats
per un vehicle a un mirall a c/********** cantonada amb
c/**********.
72 .- Exp.**********. **********. Reclamació per danys a una
postensa i senyal provisional de sentit obligatori.
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
73 .- **********. Exp.**********. Resolució estimant reclamació de
l’exp. de responsabilitat patrimonial per danys a la roda del cotxe.
ESCRITS I COMUNICATS
74 .- Aclariment sobre competència de les administracions per dur a
terme la conservació i manteniment de lleres en zones urbanes.
75 .- Anul·lació ballada popular Es Castell, Grup Folklòric Castell de Sant
Felip Es Castell.
76 .- Certificació Sentència 7/2019. **********SA.
77 .- Resolució del Conseller Executiu del Departament d’Ocupació,
Projecció econòmica, Joventut i Esports, convocatòria d’entitats que
poden designar representats en el Consell de Joventut de Menorca
interessades en participar en el procés de constitució d’aquest
òrgan.
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