AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)
ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
18/19
10.05.2018
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
APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
1 .- Junta de Govern Local núm. 17/19, de 3 de maig 2019.
DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
2 .- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia des del núm. 195/19 al
202/19.

3 .4 .5 .6 .-

AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
AMB MATERIAL D’OBRA
**********. Ocupació de via publica amb bastida referida a 16
m2, durant 3 dies, al carrer ********** des Castell.
**********. Ocupació de via publica amb màquina elevadora,
referida a 3 m2, durant 2 dies, al carrer ********** des Castell.
**********. Ocupació de via publica amb saques, referida a 8 m2,
durant 1 dia, al carrer ********** des Castell.
**********. Ocupació de via publica amb contenidor, referida a 8
m2, durant 16 dies, al carrer ********** des Castell.

TANCAMENT DE CARRER
7 .- **********. Autorització per serveis especials de policia, pel
tancament del carrer **********, durant 6 hores, dia 07/05/19.
DE GUAL PERMANENT
8 .- ********** C/ **********, 1 cotxe
INFORMES TÈCNICS
9 .- Providència d'Alcaldia de data 15 de gener del 2019, en relació a la
finca situada al carrer ********** i al carrer **********, des
Castell, notificant a la propietat que, urgentment, podi els arbusts,
plantes i arbres (ficus) de la seva finca que envaeixen la via pública
i el vial, de manera que no dificultin el pas de peatons i vehicles.
10 .- Providència d'Alcaldia de data 21 de maig del 2018, notificant als
propietaris de l'edifici situat al carrer ********** des
Castell que, tan aviat com es pugui, arrangin l'enfront de l'edifici,
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eliminant la vegetació existent en la teulada, arranjar la cornisa,
teules i la fusteria exterior, per tal d'evitar despreniments a la via
pública, arranjar trencs i pellofes de l'enfront i pintar-lo.
11 .- Projecte de renovació parcial d’enllumenat exterior per tecnologia
LED a la
urbanització ***********.

Aprovat

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
12 .- Devolució fiança per la gestió dels residus d’obra de la llicència LO
Aprovat
32/18.
13 .- Devolució fiança per la gestió dels residus d’obra de la llicència LO
Aprovat
24/17.
14 .- Projecte bàsic i d’execució reforma edifici entre mitgeres al carrer Aprovat
**********, per canvi d’ús a habitatge unifamiliar.
15 .- Projecte de reforma d’edifici entre mitgeres existent al carrer
**********, per l’habilitació de dos habitatges i un garatge.

16 .-

17 .-

18 .-

19 .-

20 .-

21 .-

22 .-

23 .-

ACTES SUBJECTES A COMUNICACIÓ PRÈVIA
En data 30 d'abril del 2019, el Sr. ********** presenta
comunicació prèvia d’obres per a la connexió a la xarxa municipal
de clavegueram, al carrer **********.
En data 26 d'abril del 2019, el Sr. ********** presenta
comunicació prèvia d’obres per a canviar dues finestres de l'enfront,
al carrer ********** des Castell.
En data 15 d'abril del 2019, la Sra. ********** presenta
comunicació prèvia d’obres per a canviar la banyera per plat de
dutxa, al carrer **********, des Castell.
**********. En data 14 de novembre del 2018 es presenta en
aquest Ajuntament la sol·licitud d'obres per a canviar barana,
arranjar escalons de la
terrassa, i demolició de mur de jardinera.
En data 26 de març del 2019, la Sra. ********** presenta
comunicació prèvia d’obres per a reparar trencs de la terrassa, de la
voravia particular i dels escalons, substituint l'enrajolat, reparar
trencs de la barbacoa i reparar pedres soltes de la paret seca que
amenacen enderrossall, al carrer des Castell.
En data 5 de març del 2019, la Sra. ********** presenta
comunicació prèvia d’obres per a la col·locació de 65 m2 d'aïllament
tèrmic a l'exterior de l'edifici i pintar, al camí ********** des
Castell.
En data 5 de març del 2019, el Sr. ********** presenta
comunicació prèvia d’obres per a reformar dos banys, substituint
banyeres per plats de dutxa, canviar sanitaris i mobles, canviar
aixetes, col·locació de mampares de pavès, i canviar la porta de
separació del menjador amb la sala, al camí ********** des
Castell.
En data 16 d'abril del 2019, el Sr. ********** presenta
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comunicació prèvia d’obres per a augmentar l'alçada de mur de
blocs
de formigó de tancament de la parcel·la amb el carrer fins a l'1,80
m., al carrer ********** des Castell.
24 .- En data 16 d'abril del 2019, la Sra. ********** presenta
Aprovat
comunicació prèvia d’obres per a la substitució dels mobles i fogons
de la cuina, i de l'alicatat del bany i la cuina, a la plaça **********
des Castell.
25 .- En data 28 de febrer del 2019, el Sr. ********** presenta
Aprovat
comunicació prèvia d’obres per a reformar cuina i bany, substituint
alicatat, sanitaris, canviar banyera per plat de dutxa, i la instal·lació
de lampisteria, al carrer ********** des Castell.
HISENDA
26 .-

27 .-

28 .-

29 .30 .-

31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .-

RECAPTACIÓ
Liquidació de les taxes serveis funeraris – tanatori, corresponent al
mes de
maig de 2019.
Liquidació de la taxa de l’Escoleta municipal, corresponent al mes
de maig
de 2019.
Liquidació de la taxa de l’Escoleta municipal, corresponent al mes
de maig
de 2019.
Liquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, corresponents al mes de maig de 2019.
Liquidació de la taxa de l’Ateneu municipal, corresponent al mes de
maig de
2019.
Recurso contra Providencia de apremio y requerimiento de pago.
**********.
Devolució parcial taxa obres, **********.
Exempció pagament impost sobre vehicles de tracció mecànica,
**********.
Devolució pagament de més de sanció de tràfic, **********.
Devolució part proporcional de l’IVTM, **********.
Exempció pagament de l’IVTM, **********.
Bonificació impost sobre vehicles de tracció mecànica, **********.
Ajornament de l’IVTM, **********, en representació de
**********.
Fraccionar la sanció de tràfic 312/18, **********.
Ajornament de l’IVTM, **********, en representació de
**********.
Aprovar la relació de rebuts i liquidacions per causar baixa, haverse
realitzat les corresponents liquidacions substitutòries o bé, ser
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liquidacions
errònies o bé prescrites, corresponent al mes d’abril de 2019.
42 .- Aprovar la relació d’ingressos directes liquidats durant el mes
de’abril de
2019.
43 .- Aprovar la relació de cobraments i ingressos corresponent al mes
d’abril de
2019.

44 .45 .-

46 .-

47 .-

48 .-

49 .50 .51 .52 .53 .54 .55 .-

56 .-

INTERVENCIÓ
Aprovar la relació de factures corresponent al mes d’abril de 2019.
Pagament de les despeses del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament
des Castell i la Fundació per persones amb discapacitat de Menorca
pel
programa d’Inserció laboral.
Presentació a la convocatòria de subvencions a projectes singulars
d’entitats locals que afavoreixen el pas a una economia baixa en
carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement
sostenible 2014-2020.
Conveni de col·laboració entre el CIMe i l’Ajuntament des Castell,
per a
ubicar personal tècnic d’orientació laboral del CIM a un espai
individual,
ubicat a la Unitat Sanitària des Castell, a través del Servei
d’Orientació
Laboral per a l’Ocupació.
Aprovació factura presentada pel professor de música, corresponent
al mes
d’abril.
Aprovació factura presentada per **********, servei de
dinamització del Casal de Joves, corresponent al mes d’abril.
Aprovació factura presentada per **********, servei de
dinamització del Casal de Joves, corresponent al mes d’abril.
Aprovació factura presentada per **********, servei de reforç
escolar de primària, corresponent al mes d’abril.
Aprovació factura presentada per **********, servei de reforç
escolar de secundària, corresponent al mes d’abril.
Bonificació de la taxa municipal d’aigua corresponent a l’any 2019.
Proposta de despesa, assegurança cases consistorials Centre de dia.
Proposta de despesa de l’àrea d’Educació, realització curs coaching
cohesió
d’equip.
Proposta de despesa de l’àrea d’Esports, trofeus torneig rítmica
Setmana
Santa.
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57 .- Proposta de despesa, revisió i
Escoleta Es Soleiet.
58 .- Proposta de despesa de l’àrea
Afternoon Tea,
jornades britàniques.
59 .- Proposta de despesa de l’àrea
flors,
jornades britàniques.
60 .- Proposta de despesa de l’àrea
the
Dream, jornades britàniques.
61 .- Proposta de despesa de l’àrea
Toset,
jornades britàniques.

manteniment instal·lacions tèrmiques Aprovat
de Comerç i Turisme, pastes

Aprovat

de Comerç i Turisme, banderes amb

Aprovat

de Comerç i Turisme, actuació Living

Aprovat

de Comerç i Turisme, actuació Icar

Aprovat

62 .- Proposta de despesa de l’àrea de Comerç i Turisme, espectacle
cavalls dia
11 de maig, jornades britàniques.
63 .- Proposta de despesa de l’àrea de Comerç i Turisme, allotjament
banda
gaiters «The city of norwich pipe band».
64 .- Proposta de despesa de l’àrea de Comerç i Turisme, disseny mapa
turístic.
65 .- Proposta de despesa de l’àrea de Joventut, compra plantes variades
pel Casal Jove, Floreix Es Castell 2019.
66 .- Proposta de despesa de l’àrea de Turisme i Comerç, publicitat II
jornades
Hispano - britàniques 2019.
CONTRACTACIÓ
67 .- Contracte menor de serveis, banda agrupació de música de
Menorca.

68 .-

69 .70 .71 .-

72 .73 .-

ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Sol·licitud d’autorització per tenir música en viu a la terrassa de
l’activitat
Hotel Hamilton.
Sol·licitud autorització ocupació via pública amb dos taules, cadires
i un barril a la Plaça ********** des Castell.
Solicitud por ocupación de vía publica con dos mesas, cuatro sillas y
un barril adosados a la fachada.
Segona Modificació Projecte integrat d’instal·lació i obres per bar a
la zona
esportiva municipal.
Sol·licitud de renovació de llicència de publicitat dinàmica, Artsport
Publicidad SLU.
Sorteig públic places vacants Mercat Calasfonts 2019, adjudicació
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llocs
venda.
PERSONAL
74 .- Instància presentada pel Sr. **********, sol·licitant canvi d’horari
en la jornada laboral amb data d’efectes el 13/05/19.
75 .- Sol·licitud préstec, **********.
VARIS
76 .- Instància presentada per el Sr. **********, en representació de
Díaz
Servei Corredoria d’assegurances SL.
77 .- Conveni de col·laboració entre la Fundació Foment del Turisme de
Menorca i
l’Ajuntament des Castell, per a la cooperació en la creació de
producte
turístic 2019.
DENÚNCIES ORDENANCES
78 .- **********. Resolución de inicio de expediente sancionador por
falta de respeto y consideración a los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad . Importe de la multa: **********.
79 .- **********. Resolució definitiva expedient sancionador per
dipositar fems a la via pública. Import de la multa:**********.
80 .- **********. Resolució desestimant recurs de reposició.
DENÚNCIES CIRCULACIÓ
81 .- **********. Resolució definitiva denuncia circulació per infracció a
l’art. 91.2 del RD 1428/2003. Import de la infracció: **********.
82 .- **********. Resolució definitiva denuncia circulació per infracció a
l’art. 94.2 del RD 1428/2003. Import de la
infracció: **********.
83 .- **********. Inadmitir a trámite el recurso extraordinario de
revisión interpuesto.
84 .- **********. Estimar las alegaciones presentadas y archivar el
expediente sancionador.
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RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
85 .- **********. Resolución desestimando sol·licitud de
responsabilidad patrimonial por caída en la vía pública el pasado 19
de junio de 2018.

Desestimat

ESCRITS I COMUNICATS
86 .- Adhesió del Consell Insular de Menorca a l’Agenda Urbana
Espanyola.

Assabentats
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87 .- Proposta de despesa de l’àrea de Medi Ambient, clausura de
contenidors soterrats.
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