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

27/19
19/07/19
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. 26/19 de dia 12 de juliol de 2019.
AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
2.3.-

4.-

5.6.7.8.-

9.-

10.-

11.-

AMB MATERIAL D’OBRA
**********. Ocupació de via publica amb camió grua, referida a 8
m2, durant 1 dia, al c/ **********.
**********. Ocupació de via publica amb tanques, referida a 16
m2, durant 2 dies, al c/ **********.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
ACTES SUBJECTES A COMUNICACIÓ PRÈVIA
En data 16 de juliol del 2019, el Sr. **********presenta
comunicació prèvia d’obres per a reparar l'enfront principal amb el
picat, l'arrebossat i el pintat de blanc, arranjar humitats i sòcol,
canviar el canaló de pluvials i una filada de teules, al carrer
********** des Castell.
HISENDA
RECAPTACIÓ
Liquidació de la taxa per ocupació de via pública, segon trimestre
2019.
Instància presentada per **********, sol·licitant ajornar el
pagament de l’IVTM 2019.
Instància presentada per **********, en representació de
**********, sol·licitant ajornar el pagament de l’IBI 2019.
Devolució ingrés indegut per taxa d’ocupació de via pública, barra
de bar
festes Sant Jaume 2019, **********.
Correcció d’error. Resum de cobraments i ingressos corresponent al
mes de maig 2019.
INTERVENCIÓ
Pagament de les despeses del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament
des Castell i la Fundació per a persones amb discapacitat de
Menorca pel
programa d’inserció laboral.
Aprovació de la factura presentada per **********, servei de

resolució

Aprovat

Aprovat
Aprovat

Aprovat

Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

Aprovat

Aprovat

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.-

reforç escolar de secundària, corresponent al mes de juny de 2019.
Aprovació de la factura presentada per **********, servei de
reforç escolar de primària, corresponent al mes de juny de 2019.
Aprovació del càrrec servei menjar a domicili, corresponent al mes
de juny 2019.
Aprovació del càrrec servei d’ajuda a domicili, corresponent al mes
de juny 2019.
Proposta de despesa de l’àrea social, ajut econòmic per pagar
factures de llum i un mes de lloguer.
Proposta de despesa de l’àrea social, ajut econòmic per pagar dos
mesos de lloguer.
Proposta de despesa per concessió d’ajuda econòmica a favor de
l’usuari
amb número d’expedient **********.
Proposta de despesa de l’àrea d'esports, reconeixement jugador
Atlètic Villacarlos per ascens a Divisió d’Honor.
Proposta de despesa de l’àrea d'esports, trofeus esportistes
destacats.
Proposta de despesa de l’àrea d'esports, begudes esportistes
destacats.
Proposta de despesa de l’àrea de Voluntaris de Protecció Civil des
Castell,
enrotllador schuko.
Proposta de despesa de l’àrea de Voluntaris de Protecció Civil des
Castell,
adquisició galons per a comandament sotscap de l’Agrupació.
Proposta de despesa de l’àrea de Festes, lloguer cavall capellana.
Proposta de despesa de l’àrea de Cultura, convidada geganters.
Proposta de despesa de l’àrea de Joventut, transport Estiu Jove
2019.
Proposta de despesa de l’àrea de Joventut, activitats hípica Estiu
Jove 2019.
Proposta de despesa de l’àrea de Joventut, activitat escalada Estiu
Jove
2019.
Proposta de despesa de l’àrea de Joventut, activitat tennis platja
Estiu Jove
2019.
Proposta de despesa de l’àrea de Joventut, activitats kayak,
velomar,...
Estiu Jove 2019.
Proposta de despesa de l’àrea de Joventut, activitat vela / windsurf
Estiu
Jove 2019.
Proposta de despesa de l’àrea de Joventut, activitat parc aquàtic
Estiu Jove
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32.-

33.34.35.36.-

37.-

38.-

39.-

40.-

41.-

42.-

43.-

44.-

45.-

46.-

2019.
Proposta de despesa de l’àrea de Joventut, activitat paddle surf
Estiu Jove
2019.
Proposta de despesa, realització taxació carrer **********.
Proposta de despesa, subministrament material informàtic (monitor
i disc).
Proposta de despesa de l’àrea de Medi Ambient, subministrament
armari amb persiana.
Proposta de despesa, subministrament una taula, una cadira
d’oficina i dues cadires.
CONTRACTACIÓ
Procediment obert simplificat pel servei de monitoratge per les
activitats
esportives municipals 2019-2023.
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
**********. Declaración responsable para ejercer la actividad de
venta ambulante durante el periodo de las Fiestas de Sant Jaume
2019.
**********. Declaración responsable para ejercer la actividad de
venta ambulante durante el periodo de las Fiestas de Sant Jaume
2019.
Solicitud para la instalación de barra de bar con motivo de las
fiestas de
Sant Jaume 2019.
**********. Sol·licitud per a la instal·lació de barra de bar amb
motiu de les
festes de Sant Jaume 2019.
**********. Declaración responsable de inicio y ejercicio de
actividad
itinerante inocua para las Fiestas de Sant Jaume 2019.
VARIS
Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament des Castell i
l’Ajuntament de Maó pel reforç de les plantilles policials per
circumstàncies
especials o per causes extraordinàries.
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castell i la
Conselleria d'Educació i Universitat per gestionar durant el curs
2019-2020 els ajuts individuals de menjador per al Centre de
primer cicle d’Educació Infantil municipal.
Estimar la proposta i aprovar el pagament amb motiu del concurs
d’embelliment de carrers, enfronts i mostradors amb motiu de les
festes de
Sant Jaume.
Estimar la proposta i aprovar el pagament amb motiu del concurs
de cartells
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47.48.49.-

50.-

51.-

52.-

53.-

54.-

55.-

56.-

57.-

58.59.-

60.-

61.-

62.-

amb motiu de les festes de Sant Jaume.
Sol·licitud de col·laboració de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció
Civil des Castell per prestar servei.
Projecte “Visibles des Castell 2019"
DENÚNCIES ORDENANCES
**********. Resolución de inicio de expediente sancionador por
causar molestias al vecindario producidas por perros de su
propiedad. Importe de la multa: **********€.
**********. Resolución de inicio de expediente sancionador por
tener el perro potencialmente peligroso sin bozal y sin correa en vía
pública. Importe de la multa: **********€.
**********. Resolución de inicio de expediente sancionador por
causar molestias al vecindario producidas por perros de su
propiedad. Importe de la multa: **********€.
**********. Resolución de inicio de expediente sancionador por
verter aguas residuales a la vía pública. Importe de la multa:
**********€.
2016 Telecomunicación de Levante, SL. Resolución de inicio de
expediente sancionador por usar la vía pública sin licencia. Importe
de la multa: **********€.
**********. Resolució d’inici expedient sancionador per ocupació
de via pública amb material d’obra.
Import de la multa: **********€.
**********. Resolución de inicio de expediente sancionador por
depositar basura en la vía pública. Importe de la multa:
**********€.
**********. Resolució d’inici d’expedient sancionador per tenir el
ca potencialment perillós sense morrió a la via pública. Import de la
multa: **********€.
**********. Resolució d’inici d’expedient sancionador per tenir el
ca de la seva propietat amollat per la via pública. Import de la
multa: **********€.
**********. Resolució d’inici d’expedient sancionador per renous
per activitat en terrassa. Import de la multa: **********€.
**********. Resolución definitiva expediente sancionador por
tener el perro de su propiedad suelto por la vía pública. Importe de
la multa: **********€.
**********. Resolució definitiva expedient sanciondor per no tenir
llicència d’ocupació de la via pública. Import de la multa:
**********€.
**********. Resolución definitiva expediente sancionador por
causar molestias al vecindario producidas por perros de su
propiedad. Importe de la multa: **********€.
DENÚNCIES CIRCULACIÓ
**********. Resolución definitiva denuncia circulación por
infracción a l’Art. 94.2 del RD 1428/2003. Importe de la infracción:
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63.64.65.-

66.-

67.-

68.-

**********€.
**********. Resolució definitiva denuncia circulació per infracció a
l’art. 154 del RD 1428/2003. Import de la infracció: **********€.
**********. Resolució definitiva denuncia circulació per infracció a
l’art. 91.2 del RD 1428/2003. Import de la infracció: **********€.
**********. Resolución estimar alegaciones y archivo del
expediente sancionador.
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
**********. Resolución admitir a trámite de exp. de
responsabilidad patrimonial por daños causados por caída en la vía
pública.
ESCRITS I COMUNICATS
Informe del Ministeri d’Hisenda, les notificacions s’hauran de fer (a
partir de juliol) pel Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR) i en
tot cas, per Gestió Integral de Serveis de Registre (GEISER).
TORN D’URGÈNCIA
Instància presentada per el Sr. ********** sol·licitant autorització
per tancar el carrer Sant Jaume.
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