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

21/19
31/05/19
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. 20/19 de dia 24 d’abril de 2019.
DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

resolució

Aprovat

2 .- Decrets d’Alcaldia núm. 218/19 i 222/19
AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
AMB MATERIAL D’OBRA
3.**********. Ocupació de via publica amb contenidor, referida a 6 m2, durant Aprovat
4.5.6.-

7.8.-

9.10.-

11.-

12.-

13.-

2 dies, al carrer ********** des Castell.
**********. Ocupació de via publica amb elevador, referida a 3 m2, durant 2
dies, al carrer ********** des Castell.
**********. Ocupació de via publica amb contenidor, referida a 6 m2, durant
9 dies, al carrer ********** des Castell.
**********. Ocupació de via publica amb camió, referida a 8 m2, durant 2
dies, al carrer ********** des Castell.
TANCAMENT DE CARRER
**********. Autorització per serveis especials de policia, pel tancament del
carrer **********, durant 2 hores, dia 27/05/19.
**********. Autorització per serveis especials de policia, pel tancament del
carrer **********, durant 1 hora, 3 dies.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Devolució de la fiança per la gestió dels residus d’obra de la llicència LO
185/2018.
En data 10 de maig del 2019, el Sr. ********** presenta comunicació prèvia
d’obres per a reformar la cuina substituint armaris i fogons, alicatat i
instal·lacions d'electricitat i de lampisteria, al carrer ********** des Castell.
En data 20 de maig del 2019, el Sr. ********** presenta comunicació prèvia
d’obres per a l'arranjament de tub d'aigua del terra, substituint 6 ml de tub i 6
m2 d'enrajolat interior del garatge, al carrer ********** des Castell.
En data 20 de maig del 2019, l'empresa Carpinteria Toyo SL, presenta
comunicació prèvia d’obres per a la reforma de cuina, substituint fogons i
armaris, alicatat, instal·lació elèctrica, i enrajolat de tota la casa, al carrer
********** des Castell.
En data 16 de maig del 2019, la Sra. **********
presenta comunicació prèvia d’obres per a instal·lar sòcol de tipologia
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14.-

15.-

16.17.18.19.20.21.-

22.23.-

24.25.26.27.-

28.-

29.30.-

31.-

tradicional de rajola hidràulica a l'enfront, i reparar el comptador
exterior d'aigua, al carrer ********** des Castell.
En data 7 de maig del 2019, el Sr. ********** presenta comunicació prèvia Aprovat
d’obres per a la substitució de tot l'enrajolat interior de l'habitatge, i reparar el
paviment de la voravia que rodeja l'edifici, al carrer **********, des Castell.
En data 6 de maig del 2019 l'empresa J.P.P Fusteria S.L. presenta comunicació Aprovat
prèvia d’obres per a la formació de 40 m2 de capa de formigó fi al soterrani,
al carrer ********** des Castell.
HISENDA
RECAPTACIÓ
Liquidacions referents a l’Ocupació amb Taules i Cadires, corresponents al
2019.
Liquidació de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica.
Instància presentada per **********, sol·licitant fraccionar el
pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2018 i 2019.
Instància presentada per **********, sol·licitant fraccionar el pagament de
l’Impost sobre Béns Immobles 2019.
Instància presentada per **********, sol·licitant fraccionar el pagament
de la sanció 6/ 2019.
Instància presentada per **********, sol·licitant l’exempció de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2019.
INTERVENCIÓ
Aprovar la despesa per la quota FELIB 2019.
Sol·licitud de liquidació dels preus acordats per a la ocupació de places al
centre de dia des Castell pel que regeix el Conveni de Col·laboració per a la
reserva i l’ocupació de places a centre de dia per a gent gran en situació de
dependència, corresponent al mes d’abril de 2019.
Aprovar la factura del consum telèfons fixos corresponent al mes de maig
de 2019.
Aprovar la factura presentada per **********, pel servei de monitor d’espai
lúdic, del segon trimestre de 2019.
Aprovar la factura presentada per **********, professor de l’escola
municipal de música, corresponent al mes de maig de 2019.
Vista la instància presentada perla Sra. **********, en representació de
«l’Associació de Trebaluger Equine Rescue Centre» (reg. d’entrada 2765 de
dia 15/05/19), on sol·licita la col·laboració de l’Ajuntament des Castell.
Proposta de despesa de l’àrea de la policia local, 30 cons senyalització amb
banda.
Proposta de despesa de l’àrea de Festes, ball encantat dia 21/07/19,
«Huracan».
Proposta de despesa de l’àrea de Cultura, serveis veterinaris festes Sant
Jaume 2019.
Proposta de despesa de l’àrea de Cultura, 300 botes de vi per Sant Jaume.
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36.-
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39.-
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Proposta de despesa de l’àrea de Cultura, placa metacrilat Escola Educació
Infantil Primer Cicle.
Instància presentada per la Sra. **********, sol·licitant serveis especials de
policia per dia 15 de juny de 2019.
Petició d’accés a les dades municipals de Padró per part del Consell de
Mallorca.
Petició d’accés a les dades municipals de Padró per part de l’IBSALUT.
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DENÚNCIES ORDENANCES
Desestimat
El día 20 de abril de 2019 la Sra. ********** fue denunciada por la policía
local por depositar a la vía pública basura, desechos, residuos y cualesquiera
objetos que perturbe la limpieza o causen molestias a las personas o al tránsito
de vehículos en ********** (Boletín denuncia 15/19).
DENÚNCIES CIRCULACIÓ
*********. Exp. 151/18. Resolución definitiva denuncia circulación por
infracción al art. 171 del RD 1428/2003. Importe de la infracción:
**********.
**********. Exp. 50/19. Resolución definitiva denuncia circulación por
infracción al art. 3.1 del RD 1428/2003. Importe de la infracción:
**********.
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
**********. Pagament de la indemnització corresponent al procediment de
Responsabilitat patrimonial sota el número d’expedient municipal RP 08/11.
ESCRITS I COMUNICATS
Tramesa resolucions, ajut per finançar el turisme sostenible, Pla Anual de
2018: Projecte de conversió de les pedreres de Sa Raval Vella des Castell.

Aprovat

Desestimat

Aprovat

Assabentats

Plaça Esplanada, 5 / 07720 Es Castell (Balears) / CIF P-0706400-I / Tel. 971365193 / Fax 971365412

