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EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL DE DIA 16 D’ABRIL DE 2019
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova l’acta de dia 04.04.19.
SEGON. EXPEDIENTS URBANÍSTICS I D'ACTIVITATS
1.- Es dona per assabentada de la comunicació de la transmissió de la llicència
d'obertura i funcionament de l'activitat de "Venda de souvenirs", a c/ Ses Conxes, 15,
de s’Algar.
2.- S’autoritza la instal·lació d’un mòdul prefabricat tipus quiosc per a la venda de
gelats al costat de l’aparcament de la platja de Binibèquer Nou des del dia 1 de maig
al dia 30 de setembre.
3.- S’autoritza la venda ambulant de menjars i begudes pel terme municipal de Sant
Lluís mitjançant vehicle adaptat a la mateixa des del dia 1 de maig al dia 30 de
setembre de 2019.
4.- S’autoritza un espai reservat dins l’aparcament de la platja de Binibèquer Nou per
l’estacionament del vehicle destinat a la venda ambulant de menjars i begudes des del
dia 1 de maig al dia 30 de setembre.
5.- S’autoritza la venda ambulant de “Creps” pel terme municipal de Sant Lluís des del
dia 1 de juny al dia 30 de setembre de 2019.
6.- S’autoritza la instal·lació d’un “tio-vivo ecològic” al Passeig de s’Arenal de Punta
Prima els dies 7, 14, 21 i 28 de juliol i els dies 4, 11, 18 i 25 d’agost de 2019,
7.- S’autoritza la instal·lació a la terrassa del seu establiment de Punta Prima un quiosc
per venda de productes propis del supermercat des del dia 1 de maig al dia 30 de
setembre de 2019.
8.- S’autoritza la venda ambulant de menjar en food truck pel terme municipal de Sant
Lluís mitjançant vehicle adaptat a la mateixa des del dia 1 de maig al dia 31 d’octubre
de 2019.
9.- Es deneguen diferents peticions presentades en sol·licitud d’autorització per a la
venda ambulant de diferents tipus d’oferta complementària de restauració, donat que
l’oferta que es pretén queda suficientment coberta amb els establiments existents de
restauració.
10.- Es deneguen diferents peticions presentades en sol·licitud d’autorització per a la
venda ambulant de diferents tipus d’oferta complementària de restauració, donat que
l’oferta que es pretén no és permesa segons l’ordenança municipal i s’hauria de
tramitar com a petició a mercats definits segons ordenança.
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11.- Exp. núm. 357-U/16. S’aprova la pròrroga de la llicència d'obres núm. 3911, a c/
27, núm. 8, de s'Algar.
12.- Exp. núm. 65-U/17. S’aprova la pròrroga de la llicència d'obres núm. 3943, a c/
Cirvia Enrocada, 32, de s'Atalaia.
13.- Exp. núm. 156-U/16. S’aprova la pròrroga de la llicència d'obres núm. 3916, a
Passeig de sa Torre, 18, de Son Ganxo.
14.- Exp. d'obres núm. 254-U/15. S’aprova la llicència de primera ocupació per
habitatge unifamiliar aïllat i piscina, a Passeig de sa Torre, 35, de Son Ganxo.
15.- Exp. núm. 155-U/18. S’aproven les modificacions durant l'execució de les obres
de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar objecte de la llicència d'obres núm. 4149,
a Passeig de s'Arenal, 39-1º, de Punta Prima.
16.- Es dóna compte de les següents comunicacions prèvies d'inici d'obres:
a) Exp. núm. 102-U/19. Duc de Crillon, 54-bx, de Sant Lluís
b) Exp. núm. 101-U/19. c/ Peus de Cabrit, 5, de Cala Torret.
c) Exp. núm. 100-U/19. c/ Pagre Immortal, 2, de Binibèquer Nou.
d) Exp. núm. 46-U/19. c/ Talaiot, 1, del Polígon Industrial de Sant Lluís.
TERCER. PROPOSTES AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ
JUSTIFICATIUS D'AJUTS CONCEDITS A DIVERSES ENTITATS

DE

COMPTES

S’aprova el compte justificatiu de la subvenció nominativa concedida a Càritas per a
l'exercici de 2018, així com el pagament de la despesa per import de 1.500 euros.
S’aprova el compte justificatiu de la subvenció nominativa concedida a la Fundació per
a persones amb Discapacitat de Menorca per a l'exercici de 2017, així com el
pagament de la despesa per import de 4.875 euros.
QUART. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA NÚM. 3 I DARRERA DE L'OBRA
"REUTILITZACIÓ D'AIGUA DE REC I DE ROSSEG DELS CAMPS DE FUTBOL
11 I 7
S’aprova la certificació d’obra núm. 3 i darrera de l’obra "Reutilització d'aigua de rec i
de rosseg dels camps de futbol 11 i 7", per import de 205,61 euros.
CINQUÈ. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER J.F.P.
RESPECTE AL LOT NÚM. 4 D'OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC
MARÍTIMO TERRESTRE A LA PLATJA DE BINIBÈQUER
S’aprova la devolució a J.F.P. de la garantia definitiva dipositada amb motiu de
l’adjudicació del Lot núm. 4 de l’explotació temporal del domini públic marítim terrestre
a la platja de Binibèquer, ja que abans de l’adjudicació va renunciar a prendre part
d’aquest contracte i es va adjudicar al següent licitador.
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SISÈ. APROVACIÓ FACTURES MES DE MARÇ DE 2019
S’aprova la relació de factures del mes de març de 2019, per un import total de
225.401,56 euros.
SETÈ. ÀREA DE PESONAL
S’aprova per al personal d’aquest Ajuntament diferents propostes de despeses en
concepte de productivitat, de gratificacions, de quilometratge, d’avançament de nòmina
i d’ajuts metges.
VUITÈ. ATORGAMENTS D'AJUTS SOCIALS
S’aproven els següents ajuts socials:
1.- Expedient núm. 98HSI. S’aprova una bonificació del 54% de la quota mensual de
l'activitat de Pilates (equivalent al grau de discapacitat reconegut) pels mesos de gener
a juliol de 2019.
2.- Expedient núm. 636. S’aprova un ajut econòmic de 444 euros en concepte
d'activitats educatives (menjador escolar), equivalent al 60'5% de l'import total del
menú de gener a juny de 2019 per un menor.
3.- Expedient núm. 1203. S’aprova un ajut econòmic de 155,47 euros en concepte
d'activitats educatives (menjador escolar), equivalent al 75% de l'import total del menú
de gener a juny de 2019 per un menor.
4.- Expedient núm. 1210. S’aprova un ajut econòmic de 1.248,65 euros en concepte
d'activitats educatives (menjador escolar), equivalent al 85% de l'import total del menú
de gener a juny de 2019 per dos menors.
NOVÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
No hi ha intervencions.
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