AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

02/19
11/01/2019
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 de dia 7 de gener de 2019.
DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
2 .- Decrets d’Alcaldia número 04/19 al 14/19.
AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
TANCAMENT DE CARRER
3 .- Exp.**********. ********** . Autorització per serveis especials
de policia, pel tancament del carrer**********, durant 1 hora, dia
10 de gener de 2019.
INFORMES TÈCNICS
4 .- Expedient de contractació obres del projecte d’execució d’una pista
de skate-bowl i projecte d’enllumenat de la pista
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
ACTES SUBJECTES A COMUNICACIÓ PRÈVIA
5 .- Exp.**********.********** En data 4 de gener del 2019,
********** presenta comunicació prèvia d’obres per a canviar
l'alicatat del bany, al carrer **********, des Castell.
6 .- Exp.**********.********** En data 4 de gener del 2019,
********** presenta comunicació prèvia d’obres per a canviar 22
m2 de teules d'una habitació, al carrer**********, des Castell.
HISENDA
RECAPTACIÓ
7 .- Exp.**********. Liquidació Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
8 .- Exp.**********.**********. Sol·licitud d’exempció de pagament
de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
9 .- Exp.**********.**********. Sol·licitud d’exempció de pagament
de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
10 .- Exp.**********.**********. Sol·licitud de bonificació de l’Impost
sobre béns immobles.

11 .- Exp.**********. Bonificació del 2% de l’Impost sobre activitats

resolució

Aprovat
Assabentats

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat
Aprovat
Aprovat
Atorgar un
termini de 10
dies per a la
presentació
de la
documentació
Aprovat
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12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .-

20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .-

35 .36 .-

econòmiques
Exp.**********. **********. Sol·licitud devolució part de la taxa
de cementiri
Exp.**********. **********. Sol·licitud d’aplaçament de
pagament de l’Impost sobre béns immobles
Exp.**********. **********. Sol·licitud d’aplaçament de
pagament de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Exp.**********. **********. Sol·licitud d’aplaçament de
pagament de l’Impost sobre béns immobles.
Exp.**********. **********. Devolució ingrés indegut de
l’Impost sobre béns immobles
Exp.**********. **********. Sol·licitud de fraccionament de
pagament de l’Impost sobre béns immobles
Exp.**********. **********. Sol·licitud de fraccionament de
pagament de l’Impost sobre béns immobles
Exp.**********. **********. Sol·licitud d’acumulació al
fraccionament de l’Impost sobre béns immobles
INTERVENCIÓ
Aprovació relació de factures mes de desembre de 2018.
Aprovació factura consum telèfons mòbils mes de desembre de
2018.
Aprovació factura consum telèfons fixos mes de desembre de 2018.
Proposta de despesa per primera ponència Jornades de família
2018.
Proposta de despesa per segona ponència Jornades de família 2018
Proposta de despesa per tercera ponència Jornades de família 2018
Proposta de despesa per serveis de manteniment ascensors exercici
2019.
Proposta de despesa per serveis reparació aire condicionat de la
Biblioteca municipal
Proposta de despesa per tallers de robòtica
Proposta de despesa per espectacle infantil “Fortnite Sant Antoni”
Proposta de despesa per contractació grup teatral el dia 4 de maig
de 2019.
Proposta de despesa per contractació monitor de temps lliure
**********. Sol·licitud devolució diferència taxa per activitat
classes de dibuix
Proposta de despesa per rua de carnaval
Proposta de despesa per sonorització i il·luminació revetlla de Sant
Antoni
CONTRACTACIÓ
Aprovació contracte i aprovació de despesa per subministrament
d’un gronxador adaptat
Aprovació contracte i aprovació de despesa per subministrament

Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

Aprovat

Aprovat
Sobre Taula
Sobre Taula
Sobre Taula
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

Aprovat
Aprovat
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d’enllumenat nadalenc
37 .- Aprovació contracte i aprovació de despesa relativa a les obres per
folrar una paret amb planxes com a rocòdrom
38 .- Aprovació contracte i aprovació despesa per el servei de monitors
d’activitats esportives dirigides
PERSONAL
39 .- **********. Sol·licitud préstec
40 .- **********. Sol·licitud finalització contracte de treball
VARIS
41 .- **********. Sol·licitud d’adjudicació de parcel·la de l’hort socio
comunitari des Castell
42 .- **********. Sol·licitud targeta d’armes
DENÚNCIES CIRCULACIÓ

Aprovat
Aprovat

Aprovat
Aprovat
Desestimat
Aprovat

RESOLUCIONS DEFINITIVES
43 .- **********. Exp.**********. Resolució definitiva denúncia
circulació per infracció a l’art. 171 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:********** per estacionar a zona senyalitzada amb línia
groga.
44 .- **********. Exp.**********. Resolució definitiva denúncia
circulació per infracció a l’art. 91 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:********** per estacionar a parada reservada pels
serveis de càrrega i descàrrega durant l'horari d'utilització per a
vehicles autoritzats.
45 .- **********. Exp.**********. Resolución definitiva denuncia
circulación por infracción al art. 171 del RD 1428/2003. Importe de
la infracción:**********, por no respetar la indicación de una
marca vial amarilla.
46 .- **********. Exp.**********. Resolución definitiva denuncia
circulación por infracción al art. 171 del RD 1428/2003. Importe de
la infracción:********** por estacionar en zona señalizada con
línea amarilla.
47 .- **********. Exp.**********. Resolución definitiva denuncia
circulación por infracción al art. 171 del RD 1428/2003. Importe de
la infracción:********** por estacionar en zona señalizada con
línea amarilla.
48 .- **********. Exp.**********. Resolució definitiva denúncia
circulació per infracció a l’art. 171 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:********** per estacionar a zona senyalitzada amb línia
groga.
49 .- **********. Exp.**********. Resolució definitiva denúncia
circulació por infracción al art. 171 del RD 1428/2003. Importe de la
infracción:********** por estacionar en zona señalizada con línea
amarilla.
50 .- **********. Exp.**********. Resolució definitiva denúncia
circulació per infracció a l’art. 171 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:********** per estacionar a zona senyalitzada amb línia

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat
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51 .- **********. Exp.**********. Resolució definitiva denúncia
circulació per infracció a l’art. 171 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:********** per estacionar a zona senyalitzada amb
quadrícula groga o línies grogues amb aspes.
52 .- **********. Exp.**********. Resolució definitiva denúncia
circulació per infracció a l’art. 171 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:********** per estacionar a zona senyalitzada amb
quadrícula groga o línies grogues amb aspes.
53 .- **********.Exp.**********. Resolució definitiva denúncia
circulació per infracció a l’art. 91 del RD 1428/2003. Import de la
infracció: *********** per no obeir un senyal de prohibició.
54 .- **********.Exp.**********. Resolució definitiva denúncia
circulació per infracció a l’art. 171 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:********** per estacionar a zona senyalitzada amb línia
groga.
55 .- **********.Exp.**********. Resolució definitiva denúncia
circulació per infracció a l’art. 171 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:********** per estacionar a zona senyalitzada amb línia
groga.
56 .- **********.Exp.**********. Resolució definitiva denúncia
circulació per infracció a l’art. 91 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:**********
per estacionar a parada reservada pels serveis de càrrega i
descàrrega durant l'horari d'utilització per a vehicles autoritzats.
57 .- **********.Exp.**********. Resolució definitiva denúncia
circulació per infracció a l’art. 94 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:**********per estacionar al damunt de la voravia i altres
zones destinades a pas de vianants.
58 .- **********.Exp.**********. Resolució definitiva denúncia
circulació per infracció a l’art. 91 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:**********per estacionar a parada reservada pels
serveis de càrrega i descàrrega durant l'horari d'utilització per a
vehicles autoritzats.
59 .- **********.Exp.**********. Resolució definitiva denúncia
circulació per infracció a l’art. 154 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:********** per no obeir un senyal de prohibició.
60 .- **********.Exp.**********. Resolució definitiva denúncia
circulació por infracción al art. 151 del RD 1428/2003. Importe de la
infracción:********** por no detenerse en el lugar prescrito por
una señal de STOP.
ARXIU EXPEDIENT
61 .- **********.Exp.**********. Estimación de las alegaciones
presentadas y archivo del expediente. Estacionar sobre lugar
reservado para carga y descarga en C/**********.
DENÚNCIES ORDENANCES

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat
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62 .-

63 .-

64 .-

65 .-

66 .-

67 .-

68 .69 .-

RESOLUCIONS d'inici exp. sancionador
**********. Exp.**********. Resolució d'inici d'expedient
sancionador per causar molèsties als veïnats produïdes pels lladrucs
del ca de la seva propietat. Import multa:**********.
**********. Exp.**********. Resolució d'inici d'expedient
sancionador per dipositar fems a la via pública. Import de la
multa:**********.
**********. Exp.**********. Resolució d’inici d’expedient
sancionador per dipositar fems/estris fora dels contenidors. Import
de la multa:**********.
**********. Exp.**********. Resolució d’inici d’expedient
sancionador per no recollir les deposicions fecals del seu ca. Import
de la multa:**********.
TREBALLS EN BENEFICI A LA COMUNITAT
**********. Exp.**********. Resolució declarant compensada la
sanció econòmica.
TORN D’URGÈNCIA
Ajuts al Cicle Port i Ciutat i a l’exposició de projectes sobre el port
de Maó
ESCRITS I COMUNICATS
Consell Insular de Menorca. Aprovació inicial Reglament d’ús de la
marca i logotip “Menorca Reserva de la Biosfera”.
Exp.**********.01/18. Jutjat contenciós Administratiu núm. 3.
Sentència recaiguda al Procediment abreujat 346/2018 interposat
per **********S.A.

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Assabentats
Assabentats
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