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

37/19
18/10/19
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

resolució

ORDRE DEL DIA
APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
1 .-

L’acta núm. 36, de dia 11 d’octubre de 2019, es aprovada per unanimitat
dels membres de la Junta de Govern Local presents.

Aprovat

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
2.-

Deixar sense efecte l’autorització de l’ocupació temporal del pas de vianants Desestimat
sobre el penya-segat previst en la unitat d’actuació U.A. 3.2 del carrer
**********.

3.-

Concessió de llicència d’obres per la reforma i ampliació (25 m2) de
l’habitatge unifamiliar aïllat existent al carrer **********.

Aprovat

ACTES SUBJECTES A COMUNICACIÓ PRÈVIA
4.-

En data 8 d'octubre del 2019, el Sr. ********** presenta comunicació
prèvia d’obres per a sobreenrajolar el bany i canviar l'alicatat, a la plaça
**********, de la urbanització **********, des Castell.

5.-

En data 19 de setembre del 2019, l'empresa Construcciones y Reformas
Aprovat
José y Dani S.L. presenta comunicació prèvia d’obres per a la substitució de
68,40 m2 de la teulada, amb la col·locació de nous envanets de sostremort
i teules, i pintar bocateules i laterals renovats, al carrer ********** des
Castell.

6.-

En data 19 de setembre del 2019, el Sr. ********** presenta comunicació Aprovat
prèvia d’obres per a augmentar l'alçada del mur de tancament que dona al
carrer, al carrer ********** des Castell.

7.-

En data 13 de setembre del 2019, el Sr. ********** presenta comunicació Aprovat
prèvia d’obres per a arranjar el mur de paret seca de tancament de la
parcel·la amb el carrer, i augmentar l'alçada fins a 1,65 m totals, al camí
********** des Castell.

8.-

En data 4 d'octubre del 2019, el Sr. ********* presenta comunicació
prèvia d’obres per a arranjar l'enfront principal arranjant cornisa i barana
del balcó, i enrajolar el terrat, al carrer ********** des Castell.

9.-

Aprovat
En data 24 de setembre del 2019, la Sra. ********** presenta comunicació
prèvia d’obres per a canviar un conjunt de tresfinestres, i una porta corredissa
de dues fulles al dormitori, al carrer *********** des Castell.
Aprovat
En data 30 de setembre del 2019, el Sr. ********** presenta comunicació
prèvia d’obres per a reformar el bany substituint banyera per plat de dutxa,
l'alicatat i les instal·lacions de lampisteria, al carrer **********, des Castell.
En data 4 d'octubre del 2019 el Sr. ********** exposà que: «Viendo que la Aprovat
vivienda situada en carrer ********** no dispone de permiso para levantar
una pared de cielo abierto se le

10.-

11.-

Aprovat

Aprovat
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12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.18.19.20.-

21.22.-

exija dejar la pared que se está levantando en perfecto estado» I demanà que:
«Se dé paleta a la pared que se levanta y se blanquee dicha pared ya que está
dejando mi propiedad en mal estado, y que mi patio de cielo abierto quede
totalmente limpio de cemento como antes estaba».
En data 29 d'agost del 2019, el Sr. ********** presenta comunicació prèvia
d’obres per a la col·locació d'aïllament tèrmic exterior de l'habitatge,
mitjançant planxes de poliestirè expandit de 5 cm i posterior arrebossat i
pintat, i reformar la cuina demolint i reconstruint envans, substituir cel-ras de
guix, l'enrajolat, l'alicatat, i els armaris i fogons, repicar i arrebossar parets, i
reparar les instal·lacions d'electricitat i lampisteria, al carrer ********** des
Castell.
En data 6 de setembre del 2019, el Sr. ********** presenta comunicació
prèvia d’obres per a reformar bany i cuina substituint enrajolat, alicatat,
sanitaris, fogons i mobles, la instal·lació de lampisteria, instal·lar quatre
aparells d'aire condicionat, posar aïllament tèrmic exterior i pintar, al carrer
********** des Castell.
En data 2 d'octubre del 2019, el Sr. ********** presenta comunicació prèvia
d’obres per a la reforma de bany substituint alicatat, sanitaris i instal·lacions,
demolició d'envà al bany, tapiar porta interior, convertir finestra posterior en
porta, i enrajolar, al carrer ********** des Castell.
En data 2 d'octubre del 2019, el Sr. ********** presenta comunicació prèvia
d’obres per a la demolició i reconstrucció d'envà de la cuina posant-hi porta
corredissa, reformar bany, demolició d'armari encastat i habilitar l'espai
resultant amb un nou bany, al carrer ********** des Castell.
HISENDA
RECAPTACIÓ
Vista la instància subscrita per **********, on sol·licita exempció en el
pagament de l’Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica del vehicle matrícula
**********, marca YAMAHA XVZ 1300 T, argumentant estar comprès en
els supòsits de l’art.93.e del R.D. Legislatiu 2/2004, per el que s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; així com amb el que
disposa l’art. 4.2 del RDL 1/2013, DE 29 de Novembre, pel que s’aprova la
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social.
Liquidació de la Taxa per Ocupació de Via Pública, tercer trimestre 2019.
Liquidació de les taxes serveis funeraris – tanatori, corresponent al mes
d’octubre de 2019.
Liquidació de la Taxa per Ocupació de Via Pública, tercer trimestre 2019.
Instancia presentada por ********** , solicitando el fraccionamiento de la
deuda en período ejecutivo, recibos de IBI de 2011 a 2018; Ateneo de 2013 a
2015; y Sanción de 2017.
Instància presentada per **********, sol·licitant el fraccionament de
l’Impost sobre Béns Immobles 2019.
Instància presentada per **********, sol·licitant el fraccionament de
l’Impost sobre Béns Immobles 2019.

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

Aprovat
Aprovat
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23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.-

34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.-

47.-

Bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles (Rústica) 2019.
Bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles (de Caràcter Especial) 2019.
Bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles (Urbana) 2019.
INTERVENCIÓ
Dietes de manutenció per assistència a la reunió de treball de la Xarxa de
Serveis Públics Empresarials de dia 25 de setembre de 2019.
Aprovació del càrrec Servei d’Ajuda a Domicili, setembre de 2019.
Aprovació del càrrec Servei d’Ajuda a Domicili, setembre de 2019.
Aprovar la devolució per emissió de falques publicitàries a Ràdio Es Castell.
Ajut del Consell Insular de Menorca a les escoles infantils de Menorca amb
alumnes de primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) 2019.
Proposta de despesa de l’àrea social, ajut econòmic de l’usuari amb núm.
d’expedient HSI 58.
Proposta de despesa de l’àrea social, ajut econòmic de l’usuari amb núm.
d’expedient HSI 2.
Proposta de despesa, honoraris per la modificació del projecte de dotació de
serveis d’infraestructura i impulsió d’aigües residuals al nucli de la Cala Sant
Esteve.
Proposta de despesa comerç, adquisició i instal·lació de tres fonts d’aigua per
les dependències municipals.
Proposta de despesa de l’àrea de cultura, folrar les parets de la Biblioteca
municipal.
Proposta de despesa de l’àrea de Secretaria, adquisició d’una impressora pel
departament.
Proposta de despesa de l’àrea d’Esports, adquisició d’extractors per pista
annexa.
Proposta de despesa de l’àrea d’Esports, protector taulells i xarxes bàsquet.
Proposta de despesa, subministrament de material informàtic.
Proposta de despesa, programa de reforç escolar per primària, **********.
Proposta de despesa, programa de reforç escolar per
secundària, **********.
Proposta de despesa, quota per extensió xarxa distribució per canvi de
potència.
Proposta de despesa de l’àrea social, projecte prevenció violències
masclistes, **********.
Proposta de despesa de l’àrea social, projecte prevenció violències masclistes,
********** - **********.
Proposta de despesa de l’àrea social, projecte prevenció violències masclistes,
Associació Versembrant.
Proposta de despesa de l’àrea social, projecte prevenció violències masclistes,
Ana Saiz.
CONTRACTACIÓ
Contracte menor de serveis, manteniment de les instal·lacions i equips

Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Assabentats
Sobre Taula
Sobre Taula
Aprovat

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

Aprovat
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48.49.50.51.52.53.-

54.-

55.-

56.57.58.59.-

60.-

61.-

62.-

de climatització de l’escoleta infantil des Castell.
PERSONAL
Comunicació de jubilació, **********.
Sol·licitud de préstec, **********.
Sol·licitud de pròrroga d’excedència, **********.
Abonament reforç policial festes Es Migjorn Gran 2019.
CEMENTIRI
Liquidació de les taxes del cementiri municipal.
VARIS
Aprovació del Conveni de Col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
els vuit ajuntaments de Menorca en matèria de dinamització comercial i
foment de productes agroalimentaris de Menorca, any 2019.
Instància presentada per **********, en representació del Club Judo Es
Castell, sol·licitant la cessió d’ús de la carpa de la Plaça Esplanada, i la venda
de bunyols i castanyes durant els dies 1 i 2 de novembre.
Instància presentada per **********, en representació del Grupo de
Oleocultura de Menorca, sol·licitant la modificació de dates de cessió d’ús del
Saló de Plens.
Solicitud del Sr. ********** para la concesión de la tarjeta de armas.
Autoritzar la Marxa solidària contra el Càncer 2019, per a dia 20 d’octubre.
Sol·licitud de renovació de la llicència municipal per tinença d'animals
potencialment perillosos.
Sol·licitud de llicència municipal per tinença d'animals potencialment
perillosos.
DENÚNCIES ORDENANCES
**********. Exp. 41/19. Resolució definitiva expedient sancionador per tenir
el ca potencialment perillós sense morrió a la via pública. Import de la multa:
**********€.
**********. Exp. 63/19. Desestimar el recurso de reposición presentado el
día 09 de octubre de 2019.
TORN D’URGÈNCIA
Proposta de despesa de l’àrea de Comerç i Turisme, Festival Diversport.

Sobre Taula
Sobre Taula
Sobre Taula
Sobre Taula
Aprovat
Aprovat

Aprovat

Aprovat

Desestimat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

Aprovat

Desestimat

Aprovat

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

