AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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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 25 de gener de 2019.
DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
2 .- Decrets d’Alcaldia número 26 a 33/19.
INFORMES TÈCNICS
3 .- Sol·licitud de pròrroga execució obres de construcció d’una pista de
pàdel coberta i cobrir les dues existents
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
4 .- Exp.**********. Sol·licitud llicència d’obres per enderroc d’edifici
en construcció situat a la parcel·la **********, del Polígon, annex
a un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
5 .- Exp.**********. Sol·licitud llicència d’obres pel canvi parcial de
coberta (45,07 m2) i reparació de teulada de l’habitatge unifamiliar
aïllat existent situat al Camí**********, de Trebalúger
6 .- Exp.**********. Sol·licitud llicència de concessió de la llicència
d’obres per execució de reforma de 2 portals d’accés al local situat
al c/ **********
ACTES SUBJECTES A COMUNICACIÓ PRÈVIA
7 .- **********SL. En data 18 de gener del 2019, l'empresa presenta
comunicació prèvia d’obres per a substituir els armaris de la cuina,
al carrer**********, des Castell.
8 .- **********SL. En data 23 de gener del 2019, ********** i
l'empresa presenten comunicació prèvia d’obres per a reformar un
bany substituint l'enrajolat, l'alicatat, els sanitaris, i la instal·lació de
lampisteria, i reformar l'escala interior substituint el revestiment
dels escalons i la barana, al carrer**********, des Castell.
9 .- **********. En data 27 de novembre del 2019, el Sr.**********
presenta comunicació prèvia d’obres per a reformar la cuina
substituint fogons, armaris, escuradors, alicatat, enrajolat,
instal·lacions i pintar, al camí**********, des Castell.
10 .- **********. En data 23 de gener del 2019, el Sr.**********
presenta comunicació prèvia d’obres per a canviar quatre finestres i
una porta vidriera, al carrer**********, des Castell.
HISENDA

resolució

Aprovat
Assabentats
Aprovat

Aprovat

Aprovat
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Aprovat

Aprovat

Aprovat
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RECAPTACIÓ
11 .- Liquidació Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana
12 .- **********. Sol·licitud d’exempció de pagament de l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica
INTERVENCIÓ
13 .- Proposta de despesa per serveis de repartiment revista “Es primer
Sol”.
14 .- Proposta de despesa per realització d’estudi lumínic del camp de
futbol municipal
15 .- Proposta de despesa per realització projecte tècnic estructural de
les torres del camp de futbol
16 .- Proposta de despesa per subministrament de fundes lleva-pors

Aprovat

17 .- Proposta de despesa per serveis publicitat febrer/març 2019
18 .- Exp.**********. Proposta de despesa per serveis revisió i
retimbrats dels extintors
19 .- Exp.**********. Proposta devolució aval referent al contracte
d’obres per la construcció d’una pista de skate-bowl i projecte
d’enllumenat de la pista a situar al camí **********.
20 .- Exp.**********. Proposta de despesa per instal·lació transmissors
GPRS per alarmes
21 .- Proposta de concessió de subvencions a les entitats de caire social
per a l’any 2018.
22 .- Exp.**********. Aprovació contractació pel Programa de reforç
escolar en primària 2018 – 2019.
23 .- Exp.**********. Aprovació contractació pel Programa de reforç
escolar en secundària 2018 – 2019.
24 .- Proposta de despesa per concessió d’ajuda econòmica individual a
favor de l’usuari amb número d’expedient**********
25 .- Proposta de despesa per concessió d’ajuda econòmica individual a
favor de l’usuari amb número d’expedient**********
CONTRACTACIÓ
26 .- Exp.**********. Contracte menor de serveis de tallers i activitats
al Casal de joves per a l’any 2019
27 .- Exp.**********. Contracte menor serveis professor de guitarra de
l’Escola de música municipal
PERSONAL
28 .- **********. Sol·licitud de préstec
VARIS
29 .- **********. Sol·licitud llicència per la tinença d’animals
potencialment perillosos
DENÚNCIES ORDENANCES
RESOLUCIONS d'inici exp. sancionador

Aprovat
Aprovat

30 .- **********. Exp.**********. Resolució d'inici d'expedient
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Aprovat
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Aprovat

Aprovat
Sobre Taula
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sancionador per tenir el ca potencialment perillós amollat per la via
pública i sense morrió, havent mossegat a un altre ca i a una
persona. Import multa:**********.
RESOLUCIONS DEFINITIVES
31 .- **********. Exp.**********. Resolució definitiva expedient
Aprovat
sancionador per abocar aigües residuals a la via pública. Import de
la multa:**********.
32 .- **********. Exp.**********. Resolució definitiva expedient
Aprovat
sancionador per tenir el ca de la seva propietat amollat per la via
pública. Import de la multa:**********.
SERVEIS A LA COMUNITAT
33 .- **********. Exp.**********. Estimar sol·licitud de substitució de Aprovat
sanció econòmica per serveis en benefici de la comunitat.
RECURS DE REPOSICIÓ
34 .- **********. Exp.**********. Desestimar recurso de reposición
Aprovat
presentado. Visto que por parte de la Junta de Gobierno Local del
ayuntamiento des Castell, reunida en sesión de día 10 de diciembre
de 2018, se acordó sancionar al Sr.********** por estacionar en
paso de peatones.
35 .- **********. Exp.**********. Desestimar recurso de reposición
Aprovat
presentado. Visto que por parte de la Junta de Gobierno Local del
ayuntamiento des Castell, reunida en sesión de día 17 de diciembre
de 2018, se acordó sancionar a **********, con una multa
de********** por estacionar en parada reservada para los
servicios de carga y descarga durante el horario de utilización para
vehículos autorizados
TORN D’URGÈNCIA
36 .- Asociación española contra el cáncer. Sol·licitud de col·laboració en Aprovat
la realització de campanya de conscienciació
37 .- Proposta de despesa per redacció de projecte i estudi bàsic de
Aprovat
seguretat i salut per obres construcció d’una voravia al
carrer**********
ESCRITS I COMUNICATS
38 .- Sindicatura de comptes Illes Balears. Informe********** sobre els Assabentats
acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció
local ha formulat de l’exercici 2016, aprovat pel Consell de la
Sindicatura en sessió de 21 de desembre de 2018.
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