AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)

11/19
22/03/2019
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. 10/19, de 15 de març de 2019.
DONAR COMPTE DELS SEGÜENTS DECRETS
2 .- Aprovació dels Decrets d’Alcaldia des del núm. 109/19 al 124/19.
AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
AMB MATERIAL D’OBRA
3 .- **********. Ocupació de via publica amb camió, referida a 8 m2,
durant 1 dies, al carrer**********, des Castell.
4 .- **********. Ocupació de via publica amb cuba, referida a 8 m2,
durant 15 dies, al carrer***********, des Castell.
INFORMES TÈCNICS
5 .- Contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per les
obres de dotació i reforma de les infraestructures del nucli urbà
Nòria Riera.
6 .- Sol·licitud per a la redacció i execució de projectes de millora de
l’eficiència energètica mitjançant fons destinats a finançar
inversions financerament sostenibles provinents del Consell Insular
de Menorca.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
7 .- Aprovació del projecte executiu per la concessió de llicència d’obres
per la reforma d’un habitatge situat en planta baixa, planta 1ª i 2ª
al carrer **********, per la seva transformació / segregació en
dos habitatges.
HISENDA
RECAPTACIÓ
8 .- Liquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, corresponent al mes de març 2019.
9 .- Liquidació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, quart trimestre
2018.
10 .- Instància presentada per **********, sol·licitant ajornar el
pagament del rebut corresponent a sancions de tràfic, expedient
núm.**********.
11 .- Instància presentada per **********, sol·licitant ajornar el
pagament dels rebuts corresponents a l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica 2019.
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12 .- Instància presentada per **********, sol·licitant ajornar el
pagament del rebut corresponent a l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica 2019.
13 .- Instància presentada per **********, sol·licitant ajornar el
pagament del rebut corresponent a l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica 2019.
14 .- Instància presentada per **********, sol·licitant fraccionar el
pagament del rebut corresponent a l’Impost sobre l’Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 2019.
15 .- Instància presentada per **********, sol·licitant fraccionar el
pagament del rebut corresponent a l’Impost sobre l’Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 2019.
16 .- Instància presentada per **********, sol·licitant l’exempció en el
pagament del rebut corresponent a l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica 2019.
17 .- Instància presentada per **********, sol·licitant l’exempció en el
pagament del rebut corresponent a l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica 2019.
18 .- Instància presentada per **********, sol·licitant l’exempció en el
pagament del rebut corresponent a l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica 2019.
19 .- Instància presentada per **********, sol·licitant la bonificació en
el pagament del rebut corresponent a l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica 2019.
20 .- Instancia presentada por **********, en representación de
**********,SA, solicitando anul·lación o suspensión de la
liquidación del expediente PLUSV-**********.
21 .- Instancia presentada por **********, solicitando no sujeción del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
22 .- Instancia presentada por **********, en representación de
********** SAU solicitando rectificación y devolución de ingresos
indebidos del expediente PLUSV-**********.
23 .- Instancia presentada por **********, en representación de
********** SAU solicitando rectificación y devolución de ingresos
indebidos del expediente PLUSV-**********.
24 .- Instancia presentada por **********, sol·licitant ajornar el
pagament del rebut corresponent a l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica 2019.
INTERVENCIÓ
25 .- Liquidació dels preus acordats per a la ocupació de places del
Centre de dia des Castell, corresponent al mes de febrer de 2019.
26 .- Liquidació de les hores conveniades, segons preus acordats, per a la
gestió del servei d’ajuda a domicili a persones en situació de
dependència des Castell, corresponent als mesos de gener i febrer
de 2019.
27 .- Aprovació de la despesa pel pagament de la factura de les obres de
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28 .29 .30 .31 .32 .33 .-

34 .-

35 .36 .-

37 .38 .39 .-

40 .41 .-

construcció d’una pista de pàdel coberta i cobrir les dues existents
al Camí **********.
Aprovació del càrrec de subministrament de menús als usuaris del
servei a domicili, corresponent al mes de gener de 2019.
Aprovació del càrrec de subministrament de menús als usuaris del
servei a domicili, corresponent al mes de desembre de 2018.
Aprovació del càrrec de subministrament de menús als usuaris del
servei a domicili, corresponent al mes de novembre de 2018.
Correcció d’error. Aprovació de la liquidació del pressupost de l’any
2018 de la Junta de Govern Local de dia 8 de març de 2019.
Devolució de la quantitat de ********** pagats per error, en
concepte de ampliació horari escoleta.
Proposta de despesa de l’àrea social, bonificació mensualitats de
l’escoleta infantil des Castell pel curs 2018/2019, sol·licitada per
**********.
Proposta de despesa de l’àrea social, bonificació mensualitats de
l’escoleta infantil des Castell pel curs 2018/2019, sol·licitada per
**********.
Proposta de despesa de l’àrea social, ajut despeses habitatge,
sol·licitada per l’usuari amb núm. d’expedient **********.
Proposta de despesa de l’àrea social, ajut econòmic per pagar una
factura de llum i dos mesos de lloguer, sol·licitada per l’usuari amb
núm. d’expedient **********.
Proposta de despesa de l’àrea de medi ambient, manteniment
addicional bany químic Molí, pels mesos de març i abril 2019.
Proposta de despesa, adquisició de 24 papereres i 4 seients per a
gronxadors.
Proposta de despesa, pintar els murs del pàrquing de la rotonda de
**********.
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Sol·licitud de compatibilitat per activitat secundària Centre de
Formació al carrer **********.
**********,SL. Llicència d’obres i instal·lació per a hostal.
PERSONAL
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42 .- Sol·licitud préstec, **********. Vista la instància presentada pel
Aprovat
Sr.**********, personal al servei d’aquest Ajuntament, en data
15/03/2019, sol·licitant un préstec per import de **********
euros, retornar en 36 quotes.
43 .- Sol·licitud préstec, *********. Vista la instància presentada pel Sr. Aprovat
**********, personal al servei d’aquest Ajuntament, en data
14/03/2019, sol·licitant un préstec de ********** euros a retornar
en 24 quotes.
CEMENTIRI
44 .- Aprovar la liquidació de les taxes del cementiri municipal.
Aprovat
VARIS
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45 .- **********, sol·licitud targeta d’armes.
46 .- Sol·licitud de material, Casa **********de Menorca, pels dies 11 i
12 de maig de 2019.
DENÚNCIES ORDENANCES

Aprovat
Aprovat

47 .- **********. Resolució definitiva expedient sancionador per
molestar als veïns amb altaveus. Import de la
multa:**********euros.
48 .- **********. Resolució definitiva expedient sancionador per tenir el
ca amollat per la via pública. Import de la multa:**********euros.
DENÚNCIES CIRCULACIÓ
49 .- **********. Exp. **********. Resolución definitiva denuncia
circulación por infracción al art. 94.2 del RD 1428/2003. Importe de
la infracción: ********** euros, consistente en estacionar en una
intersección en vía urbana dificultando la visibilidad al resto de
usuarios de la vía, y vista la propuesta de resolución del instructor
del expediente de día 20 de marzo de 2019.
ABANDONAMENT VEHICLES
50 .- Exp.**********. **********,SL. Resolució residu Seat Arosa,
**********.
51 .- Exp.**********. **********, Resolució residu Peugeot 106,
**********.
52 .- Exp.**********. **********, Resolució residu Peugeot 106,
**********.
ESCRITS I COMUNICATS
53 .- Expedient duplicat a la Junta de Govern Local de dia 08/03/19,
proposta de despesa de l’àrea de la policia local, munició armes i
material armament.
54 .- Tramesa dels resultats de les analítiques de les mostres de fang de
l’estació depuradora d’aigües residuals del municipi des Castell.
55 .- Canvi de nom de «**********» a «**********».
56 .- Canvi de domicili a efectes de notificacions de «**********SA.»
57 .- Comunicat de la Sra. **********. Romandrà fóra de l’illa de dia 15
al 18 de març de 2019.
58 .- Participació en l’elaboració de normativa, Conselleria de Presidència.
TORN D’URGÈNCIA
59 .- **********, sol·licitud transmissió llicència de taxi.
60 .- Pagament taxació de costes **********. referent al procediment
PA 207/17 per un import de **********euros, en el termini de 10
dies.
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