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EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA 21 DE GENER DE 2019
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova l’acta de dia 21.12.18.
SEGON. EXPEDIENTS URBANÍSTICS I D'ACTIVITATS
1.- Exp. núm. 181-U/18. S’aprova la llicència d’obres per la legalització i reforma
d'habitatge unifamiliar aïllat, a Cm. de sa Vigia de Torret, pol. 4, parc. 152.
2.- Exp. núm. 322-U/18. S’aprova la llicència d’obres per ampliació de piscina annexa
a habitatge unifamiliar aïllat, a c/ de sa Creu, 2, de Cap d'en Font.
3.- Exp. núm. 317-U/18. S’aprova la llicència d’obres per la legalització de reforma
d'habitatge unifamiliar per canvi d'ús de traster a dormitori, a c/ Xaloc, 6, de
Binissafúller.
4.- Exp. núm. 205-U/18. S’aprova la llicència d’obres per a la reforma i ampliació
d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina (projecte bàsic), a Cm. dels Hortals, 75-A, de
s'Ullastrar.
5.- Exp. núm. 299-U/18. S’aprova la llicència d’obres per a la reforma i ampliació
d'habitatge unifamiliar aïllat (projecte bàsic), a c/ s'Ancora, 24, de Binibèquer Vell.
6.- Exp. núm. 355-U/15. S’aprova la devolució de la fiança dipositada per possibles
desperfectes a la via pública objecte de la llicència d'obres núm. 3657, a c/ Sant
Antoni, 33-A, de Sant Lluís.
7.- Exp. núm. 355-U/15. S’aprova la llicència de primera ocupació per addició local en
planta pis, d'us oficina administrativa, a c/ Sant Antoni, 33-A, de Sant Lluís.
8.- Exp. núm. 187-U/18. S’aprova la rectificació d’una errada continguda a la llicència
d’obres núm. 4171.
9.- Exp. núm. 235-U/15. Es denega la llicència d’obres per canvi d’ús i ampliació de
bouer a habitatge unifamiliar aïllat, a Crta. Binissafúller, finca Santa Mercedes, pol. 3,
parc. 14 (finca registral 1534).
10.- Exp. núm. 236-U/15. Es denega la llicència d’obres per canvi d’ús i ampliació de
bouer a habitatge unifamiliar aïllat, a Crta. Binissafúller, finca Santa Mercedes, pol. 3,
parc. 14 (finca registral 2450).
11.- Es dóna compte de les següents comunicacions prèvies d'inici d'obres:
a) Exp. núm. 5-U/19. Passeig de Cap d'en Font, 19.
b) Exp. núm. 3-U/19. c/ Cap Roig, 16, de Binibèquer Nou.
c) Exp. núm. 2-U/19. c/ Caló Blanc, 6, de Cap den Font.
d) Exp. núm. 1-U/19. c/ Donzella Enamorada, 11, de Binibèquer Nou.
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TERCER. APROVACIÓ CALENDARI FISCAL PER A L'EXERCICI DE 2019, AIXÍ
COM APROVACIÓ DE DIFERENTS PADRONS FISCALS DE 2019
S’aprova el calendari fiscal per a l'exercici de 2019:
PERÍODE DE COBRAMENT
Del 25 de gener al 29 de març

De l'1 d'abril al 9 d'agost

De l'1 de juliol al 30 de setembre
Del 22 d'octubre al 27 de desembre

TRIBUT
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Taxa per entrada de vehicles (guals permanents)
- Taxa d'escombraries
- Impost sobre béns immobles urbans
- Impost sobre béns immobles rústics
- Impost sobre béns immobles de característiques
especials (BICE)
- Impost sobre Activitats Econòmiques
- Taxa de cementiri

S’aproven els següents padrons fiscals corresponents a l'exercici de 2019, el període
de pagament en voluntària dels quals serà des del dia 25 de gener del 2019 fins el dia
29 de març del 2019:
- Padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2019, per import de
386.761,84 euros i un total de 6.640 rebuts.
- Padró de la taxa pel serveis de recollida i tractament de fems i residus sòlids urbans,
per import de 827.246,19 euros i un total de 5.806 rebuts.
- Padró de la taxa d'entrada de vehicles (guals permanents), per import de 14.215,50
euros i un total de 360 rebuts.
QUART. CLUB XTREM MENORCA ATLETISME - "VIII EDICIÓ TRAIL MENORCA
CAMÍ DE CAVALLS"
S’acorda concedir autorització per transitar pel terme municipal, sense perjudici que
pel traçat del camí de cavalls haurà de tramitar la pertinent autorització davant el
Consell Insular de Menorca, amb motiu de la VIII edició Trail Menorca Camí de
Cavalls.
CINQUÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
No hi ha intervencions.
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