EDICTE
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca relatiu a la modificació de l’acord
del Pla Insular de Cooperació per a la redacció de projectes, l’execució d’obres
o l’adquisició d’equipaments municipals i millores de zones turístiques per
l’any 2020 (Exp. 4801-2020-000010)
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i Serveis
Generals en la sessió de caràcter ordinari de 14 de setembre de 2020, que diu:
Es dona compte de la proposta de la consellera executiva del Departament
d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local, que diu:
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Atès que el Ple del CIM de dia 20 de juliol de 2020 va aprovar la distribució d’ajuts
del PIC 2020;
Atès que l’Ajuntament de Sant Lluís ha comunicat que la distribució d’ajuts no
concorda amb la sol·licitud lliurada, ja que els percentatges de les diverses obres no
coincideixen i hi ha dues obres que no han rebut finançament;
Atès que, reunida la Comissió Tècnica Avaluadora del PIC 2020 dia 18 d’agost de
2020, ha revisat la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Lluís, en constatar la
discrepància observada per l’Ajuntament ha dictaminat de forma favorable la
modificació proposada;
Atès que els nous projectes que s’inclouen compten amb l’informe tècnic favorable
de l’enginyera de camins, canals i ports del Consell Insular de Menorca;
Atès que aquesta modificació no comporta una modificació del total de l’ajut concedit
a l’Ajuntament de Sant Lluís que és de 307.423,30 € segons la distribució següent:
- PIC General: 155.197,62 €
- PIC Turístic: 152.225,68 €
El Ple per unanimitat dels seus membres adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar la modificació de la distribució dels ajuts del Pla Insular de
Cooperació 2020, que tindrà el nou quadre de finançament que es distribueix en 36
aportacions:
Núm.

Denominació

Pressupost

1

Projecte de mur al Camí de Baix entre les fites 923 i
930 CIUTADELLA

110.991,11 €

0

110.991,11 €

2

Subministrament de diversos punts de llum al nucli
urbà i substitució per lluminàries led CIUTADELLA

89.630,75 €

0

89.630,75 €

1

Ajuntament

CIM
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3

Projecte de millora del parc infantil de la zona verda
de la plaça Princesa Joana CIUTADELLA

21.438,73 €

0

21.438,73 €

4

Adquisició de 2 vehicles elèctrics per a diferents
serveis municipals CIUTADELLA

70.000,00 €

0

70.000,00 €

5

Instal·lació de sistema telelectura a xarxa fixa de
comptadors d’aigua a Serpentona CIUTADELLA

39.755,94 €

0

39.755,94 €

6

Memòria valorada per millorar la regulació i la
gestió de la xarxa semafòrica de Ciutadella
CIUTADELLA

48.000,00 €

0

48.000,00 €

7

Projecte de nova xarxa de recollida d'aigües
pluvials als carrers del Tennis i des Canal
CIUTADELLA

231.360,84 €

0

231.360,84 €

8

Projecte de millora de la passarel·la del riu de Cala
Galdana, urb. Serpentona CIUTADELLA

63.127,43 €

0

63.127,43 €

9

Projecte de substitució parcial de les canonades
d’aigua potable de Ferreries- FASE II FERRERIES

201.484,76 €

91.176,96 €

110.307,80 €

10

Embelliment
i
supressió
de
barreres
arquitectòniques a la zona turística de Cala
Galdana FERRERIES

57.239,50 €

0

57.239,50 €

11

Projecte de millora de serveis de proveïment
d’aigua potable, drenatge i pavimentació (LOT 1 carrer Veterinaris Gomila, Es Mercadal i LOT 2 carrer de Ses Roques, Fornells) ES MERCADAL

206.377,07 €

66.903,15 €

139.473,92 €

12

Projecte executiu de les obres per a la instal·lació
de serveis i la construcció d’un dipòsit d’aigua
potable a Coves Noves del TM des Mercadal
ES MERCADAL

215.949,96 €

76.426,94 €

139.523,02 €

13

Canalització de pluvials en un tram de l'av. de
Binicodrell ES MIGJORN GRAN

10.100,00 €

0

10.100,00 €

14

Condicionament i pavimentació del camí de
Binigaus i del camí d'accés a la deixalleria ES
MIGJORN GRAN

47.214,47 €

0

47.214,47 €

15

Redacció del projecte integrat d'obres i activitats per
a una pista de pàdel ES MIGJORN GRAN

5.989,50 €

0

5.989,50 €

16

Redacció del projecte d'instal·lació de caldera de
biomassa al camp de futbol ES MIGJORN GRAN

1.983,47 €

0

1.983,47 €

17

Memòria valorada per al canvi de finestres del
centre de dia ES MIGJORN GRAN

4.500,00 €

0

4.500,00 €

18

Memòria valorada per al canvi de finestres de la
biblioteca ES MIGJORN GRAN

6.000,00 €

0

6.000,00 €

19

Memòria valorada per al canvi de finestres del
Casal de Joves ES MIGJORN GRAN

7.554,54 €

1.682,97 €

5.871,57 €

20

Redacció del projecte de millora de l'enllumenat
públic al Passeig Marítim de Sant Tomàs (3a fase)
tram 2 ES MIGJORN GRAN

2.400,00 €

0

2.400,00 €

21

Projecte de millora de l'enllumenat públic al Passeig
Marítim Sant Tomàs (3a fase) tram 2 ES MIGJORN
GRAN

68.031,19 €

0

68.031,19 €

22

Projecte bàsic del nou Casal Juvenil ALAIOR

742.455,64 €

567.322,57 €

175.133,07 €

2
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23

Reurbanització del Passeig Marítim de Cala en
Porter. Fase 3 ALAIOR

409.144,43 €

273.848,40 €

135.296,03 €

24

Projecte bàsic de reforma integral al carrer 2n tram
de ses Moreres, carrer de Sant Jordi i carrer del
Bastió MAÓ

600.000,00 €

274.988,78 €

325.011,22 €

25

Millora de les voreres de la urbanització des
Canutells MAÓ

78.846,04 €

1.316,36 €

77.529,68 €

26

Projecte instal·lació de noves llumeneres amb
tecnologia led al Polígon Industrial de Sant Lluís
SANT LLUÍS

45.647,81 €

11.057,81 €

34.590,00 €

27

Senyalització horitzontal al nucli urbà de Sant Lluís
SANT LLUÍS

61.738,95 €

14.958,95 €

46.780,00 €

28

Senyalització horitzontal i vertical
industrial de Sant Lluís SANT LLUÍS

polígon

18.745,89 €

4.543,89 €

14.202,00 €

29

Memòria valorada per a la reparació, l'asfaltat i
l'apedaçament de diversos camins del terme
municipal de Sant Lluís – Fase 1 SANT LLUÍS

48.257,96 €

11.692,34 €

36.565,62 €

30

Memòria valorada per a la reparació, l'asfaltat i
l'apedaçament de diversos camins del terme
municipal de Sant Lluís – Fase 2 SANT LLUÍS

30.438,77 €

7.378,77 €

23.060,00 €

31

Projecte d’execució d’un carril ciclopeatonal al
carrer s'Anfós Blau de Binibèquer Nou, al terme
municipal de Sant Lluís SANT LLUÍS

112.809,76 €

18.849,76 €

93.960,00 €

32

Projecte d’instal·lació de noves llumeneres amb
tecnologia led a la urbanització de Biniancolla
SANT LLUÍS

46.000,00 €

7.680,00 €

38.320,00 €

33

Projecte d’execució per a la reordenació i el
tancament de l’àrea de fems al poblat de pescadors
de la urbanització de Binibeca Vell SANT LLUÍS

13.099,22 €

2.189,22 €

10.910,00 €

34

Projecte d’execució per a la reordenació de vorera i
substitució del paviment al passeig de S’Arenal de
la urbanització de Punta Prima SANT LLUÍS

10.843,22 €

1.807,60 €

9.035,62 €

35

Ampliació de l’aparcament de la zona escolar des
Castell ES CASTELL

149.968,65 €

16.567,82 €

133.400,83 €

36

Construcció d’un parc a la urbanització de Sol de
l’Est ES CASTELL

99.575,80 €

36.992,56

62.583,24 €

3.976.401,40€ 1.487.384,85€

2.489.316,55€

al

TOTALS

Segon. Assenyalar que la despesa total derivada del present pla suma 3.976.401,40
€, dels quals 2.489.316,55 € s’aplicaran al pressupost del Consell Insular de
Menorca i amb la distribució següent:
- 80 % a càrrec del pressupost de l’any 2021
- 20 % a càrrec del pressupost de l’any 2022
Tercer. Delegar en la consellera d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local del
Consell Insular la inversió dels romanents que es puguin produir.
Quart. Recordar als ajuntaments que les activitats subvencionades, segons
3

estableix la clàusula 13.3 de les bases que regeixen la convocatòria, s'han de
contractar abans del 30 de desembre de 2020, i que cal lliurar al CIM el certificat
d'adjudicació de cadascuna de les actuacions abans del 30 de desembre de 2020.
Cinquè. Recordar als ajuntaments que les activitats subvencionades, segons
estableixen les clàusules 11a i 12a de les bases que regeixen la convocatòria, s'han
d'executar i justificar abans del 31 de març de 2022.
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Sisè. Disposar que aquest pla s’exposi al públic per un termini de 10 dies, mitjançant
la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el
tauler d’edictes de la corporació, per tal que les persones que hi estiguin
interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions i
reclamacions que considerin escaients davant el Ple, tot assenyalant que si durant
aquest termini no s'hi presenta cap al·legació o reclamació, aquest pla es
considerarà aprovat definitivament.
Maó, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
Per delegació de la presidenta, la secretària
Rosa Salord Olèo
(Decret 427/2019, d’11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

Rosa Salord Oleo
16/10/2020 13:50:19
Firma
Maó
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