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

22/19
07/06/19
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. 21/19 de dia 31 de maig de 2019.
DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
2 .- Decrets d’Alcaldia núm. 223/19 i 235/19
AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
AMB MATERIAL D’OBRA
3.**********. Ocupació de via publica amb contenidor, referida a 16 m2,
4.5.6.7.-

8.9.-

10.-

11.-

12.13.-

durant 25 dies, al carrer ********** des Castell.
**********. Ocupació de via publica amb maquina elevadora, referida a 3
m2, durant 9 dies, al carrer ********** des Castell.
**********. Ocupació de via publica amb contenidor, referida a 8 m2, durant
21 dies, al carrer ********** des Castell.
**********. Ocupació de via publica amb bastida, referida a 4,5 m2, durant 2
dies, al carrer ********** des Castell.
**********. Ocupació de via publica amb maquina elevadora, referida a 16
m2, durant 3 dies, al carrer ********** des Castell.
TANCAMENT DE CARRER
**********. Autorització per serveis especials de policia, pel tancament del
carrer ********** durant 4,5 hores, dia 31 de maig de 2019.
**********. Autorització per serveis especials de policia, pel tancament del
carrer ********** durant 1 hora, dia 6 de juny de 2019.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Projecte Bàsic i d’Execució de finalització (amb modificacions puntuals) de
les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina,
al carrer ********** iniciades amb llicència LO 132/16 (caducada).
Concessió de llicència d’obres pel Projecte Bàsic i d’Execució de reforma
d’un apartament (**********) situat en l’edifici plurifamiliar aïllat existent al
********** de Sol de l’Est.
Concessió de llicència d’obres per la demolició de vàries construccions per a
la restitució de l’estat original de la parcel·la **********.
Llicència d’obres pel Projecte Bàsic i d’Execució de reforma de l’habitatge
unifamiliar aïllat i piscina (50 m2) al carrer ********** de Trebalúger.
ACTES SUBJECTES A COMUNICACIÓ PRÈVIA

resolució

Aprovat

Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

Aprovat
Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat
Aprovat
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14.-

**********. Obres d'instal·lació de caixa per a l'escomesa d'aigua.

Aprovat

15.-

**********. Obres de construcció de pilastra a l'entrada, posar porta d'accés,
i demolir llar de foc de la sala.
**********. Obres d'instal·lació de sis panells per energia fotovoltaica
d'autoconsum sobre la coberta.
**********. Obres de substitució d'armaris i fogons de la cuina.
**********. Obres de substitució de gelosies dels passadissos comunitaris i
canviar les gelosies de les caixes d'escala per vidres.
**********. Obres de reparació de cornisa i pellofes de l'enfront.
HISENDA
RECAPTACIÓ
**********. Sol·licitud compensació ingressos indeguts amb deute pendent.
********** en representació de **********. Sol·licitud fraccionament de
Plusvàlues.
**********. Sol·licitud fraccionament expedient Sanció de tràfic núm.
36/2018.
Aprovar la relació d’ingressos directes liquidats durant el mes de maig de
2019.
Aprovar la relació de rebuts i liquidacions per causar baixa, haver-se
realitzat les corresponents liquidacions substitutòries o bé, ser liquidacions
errònies o bé prescrites, corresponent al mes de maig de 2019.
Aprovar la relació de cobraments i ingressos corresponent al mes de maig
de 2019.
**********. Sol·licitud pròrroga per pagament Impost sobre l’increment del
Valor dels terrenys de naturalesa urbana.
**********. Sol·licitud ajornament pagament rebut Impost sobre béns
immobles.
Liquidació de la Taxa de l’Escoleta, corresponent al mes de juny de 2019.
Liquidació de la taxa de l’Ateneu municipal, corresponent al mes de juny de
2019.
**********. Sol·licitud renovació exempció Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
***********, en representació de **********. Sol·licitud devolució part
proporcional Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza
Urbana (IIVTNU). No devengo del IIVTNU / Sentencia del Tribunal
Constitucional 59/2017. ESTIMACIÓN PARCIAL.
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza
Urbana (IIVTNU). No devengo del IIVTNU / Sentencia del Tribunal
Constitucional 59/2017. ESTIMACIÓN.
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza
Urbana (IIVTNU). No devengo del IIVTNU / Sentencia del Tribunal
Constitucional 59/2017. ESTIMACIÓN.

Aprovat

16.17.18.19.-

20.21.22.23.24.-

25.26.27.28.-

29.30.-

31.32.-

33.-

34.-

Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

Assabentats
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

Aprovat

Aprovat
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35.36.-

37.38.-

39.-

40.-

41.42.43.44.-

45.46.47.-

48.49.50.51.52.53.54.55.56.-

**********. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
naturaleza Urbana (IIVTNU). Solicitud de no sujeción. ESTIMACIÓN.
**********. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
naturaleza Urbana (IIVTNU). Solicitud de no sujeción. ESTIMACIÓN.
INTERVENCIÓ
Aprovar la relació de factures corresponent al mes de maig de 2019.
Aprovar el 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.
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament
des Castell per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics
individuals, temporals i d’emergència social finançats pel Consell Insular de
Menorca.
Sol·licitud de liquidació de les hores conveniades segons preus acordats per
a la gestió del servei d’ajuda a domicili per a persones en situació de
dependència del municipi des Castell, pel que regeix el conveni de
col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i a
l’Ajuntament des Castell.
Aprovació de la factura presentada per **********, servei de reforç
escolar de primaria, corresponent al mes de maig de 2019.
Aprovació de la factura presentada per **********, servei de reforç
escolar de secundària, corresponent al mes de maig de 2019.
Retirar l’ajut de **********€ a **********, per no participar en l’Island
Games 2019.
Aprovació de la despesa pel pagament de la factura de les obres de
construcció d’una pista de pàdel coberta i cobrir les dues existents al Camí
de s’Escola, s/n.
Proposta de despesa, manteniment rellotge Ajuntament.
Proposta de despesa, quota anual connexió central alarmes de la biblioteca,
més targeta SIM.
Proposta de despesa de l’àrea d’Esports, redacció Projecte elèctric per
ampliació de potència pel Camp de futbol municipal des Castell i Direcció
obra instal·lacions.
Proposta de despesa de l’àrea de Cultura, joc escoleta infantil Es Castell.
Proposta de despesa de l’àrea de Cultura, quinta edició de «1 piano & 200
velas».
Proposta de despesa de l’àrea de Festes, material per torrades.
Proposta de despesa de l’àrea de Festes, actuació sopar de veïns, dia 20 de
juliol.
Proposta de despesa de l’àrea des Festes, actuació dia 19 de juliol.
Proposta de despesa de l’àrea de Festes, actuació dia 17 de juliol.
Proposta de despesa de l’àrea de Festes, actuació dia 16 de juliol.
Proposta de despesa de l’àrea de Festes, actuació dia 26 de juliol.
Proposta de despesa de l’àrea de Festes, actuació dia 24 de juliol.

Aprovat
Aprovat

Aprovat
Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

Aprovat
Aprovat
Aprovat

Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
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57.58.59.60.61.62.63.64.-

65.-

66.67.68.69.70.71.-

72.-

73.-

74.75.-

76.-

Proposta de despesa de l’àrea de Festes, actuació dia 25 de juliol.
Proposta de despesa de l’àrea de Festes, actuació dia 16 de juliol.
Proposta de despesa, subministrament mobiliari.
Proposta de despesa, subministrament de material informàtic.

Aprovat

Proposta de despesa de personal, tribunal qualificador convocatòria plaça
educadora infantil.
Proposta de despesa de personal, tribunal qualificador convocatòria plaça
educadora infantil.
Proposta de despesa, assegurança Molí Camí Vell de Maó.
Contractació
Contracte menor de subministrament d’una carretilla elèctrica per realitzar
els enterraments.
VARIS
Donació de companyia logística de Hidrocarburos CLH SA, d’un grup
electrogen EMM6BT2E110 a favor de l’Ajuntament des Castell per a la seva
destinació al col·legi públic, poliesportiu, camp de futbol i instal·lacions
annexes.
Conveni pel suport a la programació local en Arts escèniques per als anys
2019 i 2020.
Conveni per al desenvolupament i l’ordenació dels serveis bibliotecaris del
municipi per a l’any 2019.
Convocatòria pública per a la cobertura de la plaça de Jutge de pau
substitut del municipi des Castell.
Nomenament Sotscap de Protecció Civil des Castell.
**********. Renovació llicència per tinença d’animal potencialment
perillós.
Escrit de l’Ajuntament Maó, sol·licitant la col·laboració de l’Agrupació de
Voluntaris de Protecció Civil des Castell, per a prestar servei els dies 3, 4,
17 i 18 dagost, i 7 i 8 setembre de 2019.
Escrit de l’Ajuntament de Sant Lluis, sol·licitant la col·laboració de
l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil des Castell, per a prestar servei
els dies 24 i 25 d’agost de 2019.
Proposta autorització 6è Triatló Sprint Es Castell.
DENÚNCIES ORDENANCES

Aprovat

**********. EXP. 17/19. Resolució d’inici d’expedient sancionador per no
tenir llicència d’ocupació de via pública. Import multa: **********€.
**********. EXP. 18/19. Resolució d’inici d’expedient sancionador per no
podar les rames que envaeixen la via pública. Import de la multa:
**********€.
**********. EXP. 19/19. Resolución de inicio de expediente
sancionador por molestias al vecindario producidas por dos perros
de su propiedad. Importe de la multa: **********€.

Aprovat

Aprovat
Aprovat
Aprovat

Aprovat
Aprovat
Aprovat

Aprovat

Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat
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77.-

78.-

79.-

80.-

81.-

82.-

83.-

84.85.86.87.-

88.-

89.90.-

91.92.-

**********. Exp 70/18. Resolució definitiva expedient
sancionador per molèsties als veïns per lladrucs del ca de la seva
propietat. Importe de la multa: **********€.
DENÚNCIES CIRCULACIÓ
**********. Exp. 117/18. Resolución definitiva denuncia circulación por
infracción al art. 94.2 del RD 1428/2003. Importe de la infracción:
**********€.
**********. Exp. 284/18. Resolución definitiva denuncia circulación por
infracción al art. 91.2 del RD 1428/2003. Importe de la infracción:
**********€.
Union Rent SA. Exp. 296/18. Resolución definitiva denuncia
circulación por infracción al art. 91.2 del RD 1428/2003. Importe de
la infracción: **********€.
Transports Pic 2015, SL. Exp. 331/18. Resolució definitiva
denuncia circulació per infracció a l’art. 94.2 del RD 1428/2003.
Import de la infracció: **********€.
**********. Exp. 335/18. Resolució definitiva denuncia circulació per
infracció a l’art. 91.2 del RD 1428/2003. Import de la infracció:
**********€.
**********. Exp. 338/18. Resolució definitiva denuncia circulació per
infracció a l’art. 94.2 del RD 1428/2003. Import de la infracció:
**********€.
**********. Exp. 217/18. Desestimar el escrito presentado y mantener a
todos los efectos la resolución de día 15/03/19.
**********. Exp. 259/18. Estimar l’escrit presentat i arxivar l’expedient
sancionador.
**********. Exp. 105/19. Estimar l’escrit d’al·legacions presentat i arxivar
l’expedient sancionador.
**********. Exp. 106/19. Estimar l’escrit d’al·legacions presentat i arxivar
l’expedient sancionador.
TORN D’URGÈNCIA
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 de gener de 2019.
Proposta de despesa de l’àrea de la policia local, dos senyals indicadores.
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 de maig de 2019.
ESCRITS I COMUNICATS
Festival de patinatge de l’Associació de Patinatge Artístic des Castell dia 15
de juny de 2019.
Direcció General de funció pública i administracions publiques. Resolució

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Desestimat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

Aprovat

Aprovat
Aprovat

Assabentats
Assabentats
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93.94.-

fons de cooperación local 2019.
Fons Menorquí de cooperación. Justificació aportació feta per l'Ajuntament
des Castell durant l'any 2018.
Sindicatura de comptes. Tràmit al·legacions comptes generals exercici 2017.

Assabentats
Assabentats
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