AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
12/19
29/03/2019
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. 11/19, de 22 de març de 2019.
DONAR COMPTE DELS SEGÜENTS DECRETS
2 .- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia des del núm. 125/19 al
137/19.
AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
AMB MATERIAL D’OBRA
3 .- **********. Ocupació de via publica amb cuba, referida a 8 m2,
durant 3 dies, al carrer **********, des Castell.
4 .- **********. Ocupació de via publica amb cuba, referida a 8 m2,
durant 3 dies, al carrer **********, des Castell.
5 .- **********. Ocupació de via publica amb bastida, referida a 6 m2,
durant 10 dies, al carrer **********, des Castell.
INFORMES TÈCNICS
6 .- Ordre d’execució, expedient OE-********** . Providència
d'Alcaldia de data 19 de setembre del 2016, per la que es notifica
als propietaris de la finca situada al carrer **********, des Castell,
que algunes branques dels arbres existents en aquesta finca
sobresurten del mur de tancament cap a la via pública, dificultant el
pas dels vianants, amb el consegüent perill d'accident o
atropellament, instant-los que, al més aviat possible, podin les
branques dels mateixos de tal manera que no envaeixin la via
pública ni dificultin el pas de vianants.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
7 .- Canvi de constructor de la llicència d’obres LO 192/17 per la
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, al
c/**********, des Castell.
ACTES SUBJECTES A COMUNICACIÓ PRÈVIA
8 .- **********. En data 11 de març del 2019, la Sra. **********
presenta comunicació prèvia d’obres per a demolir armaris
encastats; substitució d'armaris, alicatat i instal·lacions de la cuina;
substitució de sanitaris, alicatat, enrajolat i instal·lacions del bany;
realització de buit per a la col·locació de comptadors d'aigua;
col·locació de tubs per l'evacuació d'aigües pluvials al carrer;
col·locació de tubs per l'evacuació d'aigües brutes fins a l'arqueta
del carrer, i posterior col·locació d'enrajolat; enrajolar 65 m2; i
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col·locació de sòcol a l'enfront, al carrer ********** des Castell.
9 .- **********. En data 11 de març del 2019, el Sr. **********
presenta comunicació prèvia d’obres per a substituir els mobles de
la cuina, canviar la banyera per plat de dutxa, i alicatar, al carrer
********** des Castell.
10 .- **********. En data 14 de març del 2019, el Sr. **********
presenta comunicació prèvia d’obres per a la demolició i
reconstrucció d'armari del bany i canviar la banyera, al carrer
********** des Castell.
11 .- **********. En data 2 de març del 2019, el Sr. **********
presenta comunicació prèvia d’obres per a la substitució de 12 m2
de l'alicatat i el parquet del bany, i de la instal·lació de lampisteria,
al carrer ********** des Castell.
12 .- **********. En data 15 de març del 2019, la Sra. *********
presenta comunicació prèvia d’obres per a canviar la banyera per
plat de dutxa, modificar la instal·lació de lampisteria, alicatar i
col·locació de mampara, al carrer ********** des Castell.
13 .- **********. En data 18 de març del 2019, la Sra. **********
presenta comunicació prèvia d’obres per a picar i arrebossar parets,
canviar alicatat de cuina i bany, col·locació de fals sostre d'escaiola,
reparar instal·lacions de lampisteria i electricitat, canviar dues
finestres i pintar, al carrer ********** des Castell.
14 .- **********. En data 19 de març del 2019, el Sr. **********
presenta comunicació prèvia d’obres per a canviar la fusteria de la
finestra, reparació de fals sostre d'escaiola i de l'enrajolat, al carrer
********** des Castell.
15 .- **********. En data 19 de març del 2019, el Sr. **********
presenta comunicació prèvia d’obres per a la col·locació d'aïllament
tèrmic a la teulada, amb la substitució de teules, al carrer
********** des Castell.
16 .- **********. En data 19 de març del 2019, el Sr. **********
presenta comunicació prèvia d’obres per a la reforma del bany
substituint sanitaris i enrajolat, i modificar la sortida del vàter, al
carrer ********** des Castell.

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

17 .- **********. En data 21 de març del 2019, la Sra. **********
Aprovat
presenta comunicació prèvia d’obres per a la reforma de bany
substituint l'alicatat i la banyera per plat de dutxa, i pintar l'enfront
de color blanc, al carrer ********** des Castell.
18 .- **********. En data 27 de març del 2019, el Sr. ********** i el
Aprovat
Sr. ********** presenten comunicació prèvia d’obres per a reparar
desperfectes de l'enfront principal i pintar, al carrer **********
des Castell.
HISENDA
RECAPTACIÓ
19 .- Instància presentada per **********, sol·licitant un fraccionament Aprovat
en el pagament dels rebuts de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica i l’Impost sobre Béns Immobles, corresponent als
exercicis 2017-2018.
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20 .- Instància presentada per **********, sol·licitant un fraccionament
en el pagament dels rebuts de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (2019), Cementiri (2015), i Sanció de tràfic (2018).
21 .- Instància presentada per **********, sol·licitant la devolució d’un
trimestre de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2019.
INTERVENCIÓ
22 .- Aprovar el càrrec del CIMe pel conveni de col·laboració pel servei
insular de prevenció i extinció d’incendis per a l’Administració Local
de l’Illa de Menorca. Liquidació 2018.
23 .- Aprovar el càrrec del CIMe pel conveni de col·laboració per a la
prestació del servei insular de seguretat i salut laboral a
l’Administració Local de l’Illa de Menorca. Liquidació 2018.
24 .- Aprovar el càrrec del CIMe pel conveni de col·laboració per la gestió
de l’acolliment o alberg d’animals que viuen a l’entorn humà.
Liquidació 2018.
25 .- Aprovar el càrrec del CIMe pel conveni de col·laboració entre el
Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de cartografia i
infraestructura de dades espacials de Menorca (IDE Menorca).
Liquidació 2018.
26 .- Aprovació del càrrec del preu públic pel servei d’Ajuda a Domicili,
corresponent al mes de febrer de 2019.
27 .- Aprovació del càrrec del preu públic pel servei de Menjar a Domicili,
corresponent al mes de febrer de 2019.
28 .- Aprovar la despesa i el pagament de la minuta núm. **********,
**********, procediment PA 346/18.
29 .- Aprovar la despesa i el pagament de la minuta núm. **********,
**********, procediment PA 207/17.
30 .- Aprovar la despesa i el pagament de la minuta núm. **********,
**********, procediment PA 304/18.
31 .- Aprovar la despesa i el pagament de la minuta núm. **********,
**********, procediment PO 30/13.
32 .- Aprovació del càrrec de l’aportació sense contraprestació directe al
Consorci de Residus i Energia de Menorca, del primer trimestre del
2019.
33 .- Aprovació de la factura presentada pel professor de música,
corresponent al mes de març 2019.
34 .- Aprovació del pagament de les dietes per manutenció i de
transport, a favor de la Sra. **********.
35 .- Aprovar la compensació del Consell Insular de Menorca a favor de
l’Ajuntament des Castell.
36 .- Proposta de despesa de l’àrea de Cultura, pantalla per l’escoleta
infantil.
37 .- Proposta de despesa de l’àrea de Serveis Socials, tickets
d’abonament (50%) per a pensionistes, per a la utilització de la
línia regular d’autobús L-02 Maó - Es Castell.
38 .- Proposta de despesa de l’àrea social, ajut econòmic per pagar sis
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factures de llum, a nom de l’usuari amb núm. d’expedient
**********.
Aprovar la bonificació de l’escoleta infantil des Castell, pel curs
escolar 2018-2019, **********.
Aprovar la bonificació de l’escoleta infantil des Castell, pel curs
escolar 2018-2019, **********.
Proposta de despesa de l’àrea de Medi Ambient, compra de 120
plantes pel municipi.
Contractació
Contracte menor, servei de control i prevenció de les plagues de les
palmeres Phoenix per a l’any 2019.
Contracte menor, servei integral de comunicació online i edició,
maquetació, impressió i transport de la revista municipal «Es primer
sol».
Contracte menor, servei de redacció del projecte de millora de
l’enllumenat exterior de la Urbanització **********.
Contracte menor, servei per a la instal·lació de contenidors per
restes de runes, restes de jardineria, recollida d’estris i altres.
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Sol·licitud ampliació de terrassa, **********. con mesas y sillas.
Sol·licitud d’autorització per pintar tarima terrassa Plaça
**********, **********.
Liquidació de taxes del cementiri municipal.
VARIS
Sol·licitud de col·laboració de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció
Civil des Castell, per prestar serveis el dia 31 de març de 2019 al 4t
Duatló Torralba d’Alaior.
Aprovar el conveni entre la Fundació per a Persones amb
Discapacitat Illa de Menorca i l’Ajuntament des Castell, per ubicar
personal tècnic d’orientació de la Fundació a un espai individual,
ubicat a la Unitat Sanitària des Castell, a través del servei de suport
i acompanyament per a l’ocupació.
DENÚNCIES ORDENANCES
**********. Resolución de inicio de expediente sancionador por
desobediencia a la autoridad. Importe de la multa:
**********euros. El día 03 de marzo de 2019 el sr. **********
fue denunciado por desobediencia la autoridad o a sus agentes en
el ejercicio de sus funciones, negativa a identificarse a
requerimiento de la autoridad en c/**********.
**********. Resolución de inicio de expediente sancionador per
realitzar pintades a la marquesina del bus i a un panell publicitari.
Import multa: **********euros.
**********. Resolución de inicio de expediente sancionador per
realitzar pintades a la marquesina del bus i a un panell publicitari.
Import multa: **********euros.
DENÚNCIES CIRCULACIÓ
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54 .- **********. Resolución definitiva denuncia circulación por
infracción al art. 91.2 del RD 1428/2003. Importe de la infracción:
********** euros por estacionar un vehículo en una parada de
transporte público (taxi), señalizada y delimitada.
55 .- ***********. Desestimar el escrito presentado y mantener a todos
los efectos la resolución de día 22/02/19. Se acordó sancionar a la
Sra. ********** con una multa de **********euros por
estacionar en carga y descarga.
ESCRITS I COMUNICATS
56 .- Petició del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana
i Habitatge del CIMe, per autoritzar a l’empresa Hidrobal a què
faciliti a l’Observatori Socioambiental de Menorca les dades dels
consums trimestrals d’aigua de les adreces postals amb els
comptadors donats d’alta en els anys 2017-2018 en Es Castell.
57 .- Declaració Institucional de la FEMP-40 anys de democràcia local.
58 .- Sol·licitud d’informació de les zones turístiques a PIME Menorca.
59 .- Reglament de Règim Intern de les Instal·lacions Juvenils
gestionades per l’Institut de la Joventut de Menorca.
TORN D’URGÈNCIA
60 .- Conveni de col·laboració entre el Bàsquet Menorca i l’Ajuntament
des Castell per tal de promocionar el municipi des Castell i el
bàsquet a Menorca.
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