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

04/19
25/01/2019
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 18 de gener de 2019.
DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
2 .- Decrets d’Alcaldia número 20 a 25/19.
AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
AMB MATERIAL D’OBRA
3 .- **********. Ocupació de via publica amb material d’obra, referida
a 8 m2, durant 3 dies, al c/********** des Castell
4 .- **********. Ocupació de via publica amb material d’obra, referida
a 8 m2, durant 1 dia, al Pl ********** des Castell
SERVEIS ESPECIALS DE POLICIA.
TANCAMENT DE CARRER
5 .- **********. Autorització per serveis especials de policia, pel
tancament del carrer**********, durant 1 hora, dia 15 de gener
de 2019.
6 .- **********. Autorització per serveis especials de policia, pel
tancament del carrer**********, durant 1 hora, dia 22 de gener
de 2019.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
ACTES SUBJECTES A COMUNICACIÓ PRÈVIA
7 .- **********. En data 21 de novembre del 2018, el Sr.**********
presenta comunicació prèvia d’obres per a canviar 24 m2
d'enrajolat de la terrassa, al camí **********, des Castell.
8 .- **********. En data 16 de gener del 2019, l'empresa
**********, presenta comunicació prèvia d’obres per a enrajolar el
pis, i reformar la cuina i el bany, substituint falsos sostres
d'escaiola, alicatats, enrajolats, sanitaris, escuradors, instal·lacions
d'electricitat, de lampisteria i desguassos, armaris i fogons, fusteria,
impermeabilització de coberta, i pintar, al carrer **********, des
Castell.
9 .- **********SL. En data 21 de gener del 2019,
l'empresa**********, presenta comunicació prèvia d’obres per a la
substitució de 87,22 m2 del paviment de formigó de l'aparcament, i
l'eliminació de cinc arbres existents en el mateix, al
carrer**********, des Castell.
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10 .- **********. En data 22 de gener del 2019, el Sr. **********,
presenta comunicació prèvia d’obres per a la reparació de la paret
mitgera nord, amb les mateixes característiques que l'existent, i
sense alterar l'activitat actual, al camí**********, des Castell.
HISENDA
RECAPTACIÓ
11 .- **********. Sol·licitud de fraccionament de l’Impost sobre béns
immobles
12 .- **********. Sol·licitud de fraccionament de l’Impost sobre béns
immobles i Impost sobre vehicles de tracció mecànica
13 .- **********. Sol·licitud exempció de pagament de l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica
14 .- **********. Sol·licitud d’aplaçament de pagament de l’Impost
sobre béns immobles

Aprovat

15 .- Liquidació taxa Ocupació de via pública quart trimestre 2018
IBERDROLA.
16 .- **********. Sol·licitud de fraccionament de la Taxa per ocupació
de via pública amb taules i cadires
17 .- Liquidació Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana
INTERVENCIÓ
18 .- Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del quart
trimestre de 2018
19 .- Proposta de despesa per subministrament de llibret d’informació
dels Serveis Socials
20 .- Liquidació de places del Centre de dia des Castell
21 .- Proposta de despesa per actuació grup “Las Damas” dia 9 de març
de 2019.
22 .- Liquidació preu públic Servei de menjar a domicili desembre 2018
23 .- Liquidació preu públic Servei d’ajuda a domicili desembre 2018
24 .- Proposta de despesa per subministrament de material informàtic
25 .- Proposta de despesa per serveis d’animació i espectacle “Minion” el
dia 28 de febrer de 2019
26 .- Encomana de gestió a l’empresa Servei d’Informàtica Local de
**********SA
27 .- Donar compte de l’enviament de l’execució trimestral del pressupost
2018 quart trimestre
CONTRACTACIÓ
28 .- Contracte menor de serveis per a la gestió socioeducativa del Casal
de Joves
ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Aprovat

Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

Aprovat
Aprovat

Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

Aprovat

29 .- Asociación Española contra el cáncer. Sol·licitud de col·laboració per Sobre Taula
realització de campanya dia 4 de febrer de 2019.
PERSONAL
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30 .- Convocatòria de provisió per lliure designació del lloc de treball de
Aprovat
Cap de la Policia Local de l’Ajuntament des Castell
31 .- **********. Sol·licitud augment d’hores en la seva jornada laboral Aprovat
32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .-

41 .-

**********. Sol·licitud canvi d’horari en la seva jornada laboral
**********. Sol·licitud reducció de jornada laboral
**********. Sol·licitud de reducció de jornada laboral
Modificació condicions de treball **********.
VARIS
**********. Sol·licitud inclusió nova targeta d’armes a la targeta
concedida
**********. Inici expedient de suspensió de subministrament
d’aigua zones E-95, E-94
Designació de firma autoritzada als comptes bancaris de
l’Ajuntament des Castell
**********. Sol·licitud de baixa de l’Agrupació de voluntaris de
protecció civil des Castell
Consell Insular de Menorca. Sol·licitud de nomenament de
representant i suplent de l’Ajuntament des Castell a la Comissió
Assessora per al seguiment de la candidatura del béns arqueològics
de l’època talaiòtica de Menorca com a patrimoni de la humanitat.
DENÚNCIES CIRCULACIÓ
**********. Exp.**********. Resolució definitiva denúncia
circulació per infracció a l’art. 154 del RD 1428/2003. Import de la
infracció:********** por no obedecer una señal de prohibición o
restricción.
DENÚNCIES ORDENANCES

RESOLUCIONS D’INICI EXPEDIENT SANCIONADOR
42 .- **********. Exp*********. Resolució d’inici d’expedient
sancionador per causar molèsties al veïnat produïdes per un ca de
la seva propietat. Import multa:**********
RESOLUCIONS DEFINITIVES
43 .- **********. Exp*********. Resolució d’inici d’expedient
sancionador por tener el perro de su propiedad suelto por la vía
pública. Importe de la multa:**********.
SERVEIS A LA COMUNITAT
44 .- **********. Estimar la sol·licitud de substitució de sanció
econòmica per serveis en benefici de la comunitat
ESCRITS I COMUNICATS
45 .- Associació de veïns des Castell. Memòria anual 2017 – 2018
46 .- Vice-presidència i Conselleria innovació, recerca i turisme.
Esborrany d’avantprojecte de llei de modificació de la Llei 08/2012,
de 19 de juliol, turisme de les Illes Balears.
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