AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)

15/19
17/04/2019
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. 14/19, de 12 d’abril de 2019.
DONAR COMPTE DELS SEGÜENTS DECRETS
2 .- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia des del núm. 165/19 al
178/19.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
3 .- Recurs de reposició interposat per part de la Sra. **********, en
representació del Sr. **********, contra la notificació del Decret
d’Alcaldia núm. 385/18, de dia 19/09/18, mitjançant el qual es
denegava la llicència per a la segregació de la Finca **********.
HISENDA
RECAPTACIÓ
4 .- Formalització de cobraments període executiu corresponents al
període del 25 de febrer al 31 de març de 2019.
INTERVENCIÓ
5 .- Incorporació de crèdits per despeses del Pressupost 2018 al
pressupost 2019.
6 .- Proposta de despesa de l’àrea de Comerç i Turisme, bitllets avió
banda gaiters «The City Norwich Pipe Band».
7 .- Instància presentada per **********, sol·licitant li retornin la
mensualitat cobrada per error.
8 .- Proposta de despesa, adquisició de 18 bermudes d’estiu per a la
brigada d'obres.
9 .- Proposta de despesa, adquisició de 40 polos, més estampat logo per
a la brigada d'obres.
10 .- Proposta de despesa, tractament control de plagues urbanes
(insectes arrossegadors i rosegadors) al municipi de juliol fins
desembre 2019.
11 .- Ajuts als ajuntaments per al finançament dels serveis d’informació
juvenil i les activitats de dinamització per als joves per a l’any 2018.
Contractació
12 .- Contracte per a la substitució dels focus del camp de futbol.
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
13 .- Comunicació de transmissió de la llicència d’obertura i
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funcionament de l’activitat restaurant. **********.
VARIS
14 .- Instància presentada per **********, sol·licitant autorització per a Aprovat
la celebració de la Menorca Boxing Night II al Polisportiu per dia 4
de maig de 2019.
15 .- Suport institucional i econòmic per a la celebració del V Congrés
Aprovat
Nacional d’Ecoturisme 2020 al Llatzaret de Menorca.
16 .- Correcció d’error de l’acord adoptat per Junta de Govern Local de
Aprovat
dia 8 de març de 2019, publicitat Diari menorcaaldia.com.
17 .- Sol·licitud d’autorització per realització de ballada popular. Grup
Aprovat
Folklòric Castell de Sant Felip.
DENÚNCIES ORDENANCES
18 .- **********. Resolución definitiva expediente sancionador por
tener dos perros de su propiedad sueltos por la vía pública. Importe
de la multa: **********.
DENÚNCIES CIRCULACIÓ
19 .- **********. Resolución definitiva denuncia circulación por
infracción a l’Art. 91.2 del RD 1428/2003. Importe de la infracción:
**********.
20 .- **********. Resolució definitiva denuncia circulació por infracció a
l’Art. 91.2 del RD 1428/2003. Import de la infracció: **********.
TORN D’URGÈNCIA
21 .- Proposta de despesa, agraïment Cor Deixem Lo Dol 2019.
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