EDICTE
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca relatiu a l’aprovació del Pla
Insular de Cooperació per a la redacció de projectes, l’execució d’obres o
l’adquisició d’equipaments municipals i millora de zones turístiques per a l’any
2021 (Exp. 4801-2021-000011)
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i Serveis
Generals en la sessió de caràcter ordinari de 12 de juliol de 2021, 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, d'acord a l'article 8. j) de la Llei 8/2000 de 27 d'octubre, de Consells Insulars,
correspon als consells insulars l’elaboració i aprovació dels plans insulars de cooperació,
Atès que la competència per aprovar el Pla correspon al Ple del Consell Insular,
Atès que del Consell Insular de Menorca es preveu una aportació del pla insular de
cooperació d'2.500.000 € amb càrrec a la partida 8-92201-7625200 del pressupost 2021,
Atès que 1.500.000 d’euros es destinaran a obres i serveis de competència municipal i que
1.000.000 d’euros es destinaran a obres de millora de zones turístiques,
Vists els projectes presentats per cada un dels ajuntaments de l’illa, i seguint les normes
establertes a la convocatòria del Pla, aprovat mitjançant acord de Ple de data 15 de març de
2021;
Reunida en data 29 de juny de 2021 la comissió tècnica avaluadora prevista a les bases de
la convocatòria que revisa la documentació presentada i informa favorablement alguns dels
projectes i proposa esmena de deficiències a alguns altres.
Atès que s’ha informat de l’assumpte a la Comissió de Presidents de Corporacions Locals de
l’illa de Menorca que va tenir lloc dia 1 de juliol de 2021.
Atès que alguns ajuntaments han sol·licitat poder començar les obres incloses a aquest Pla
a la major brevetat posible i per tant cal aprovar el Pla al plenari d’aquest mes de juliol.
Propòs al Ple que adopti l’acord següent:
PRIMER. Aprovar el Pla Insular de Cooperació 2021. amb un total de 25 obres i amb la
següent distribució de les aportacions:
núm

Denominació

1

2

Pressupost

ajuntament

CIM

Projecte de millora d’infraestructures i
pavimentació del carrer Estret
80.068,66€
CIUTADELLA

0

80.068,66 €

Projecte de millora d’infraestructures i
334.314,41€
pavimentació del carrer de Sor

38.032,46€

296.281,95 €
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Àgueda, carrer Marquès d’Albranca,
carrer Josep Maria Fivaller (part) i
Plaça de la Concòrdia (part) 1ª fase
CIUTADELLA
3

Projecte de millora del parc infantil de
la zona verda de la urbanització de
71.738,63 €
Cales Piques
CIUTADELLA

0

4

Projecte de millora de la xarxa d’aigua
potable i voreres de la urbanització de
Cap dArtrutx i urbanització Cala’n 326.196,02 €
Bosch
CIUTADELLA

100.954,66€ 225.241,36€

5

Accessibilitat a les Pistes de Tennis i
Local Social Club Tennis
242.210,93 €
FERRERIES

133.196,69€ 109.014,24 €

6

Millora del mirador nº1 de l’avinguda
58.161,61 €
de sa Punta de Cala Galdana
FERRERIES

0

7

Projecte integrat d'obra i activitat per
l'ampliació de 2 pistes de pàdel
264.000,00 €
cobertes
ES MERCADAL

124.309,93€ 139.690,07 €

8

Projecte per l'adequació de diversos
vials a les zones turístiques des
Mercadal (Platges de Fornells. Son 175.452,91 €
Parc. Coves Noves)
ES MERCADAL

34.003,31€

9

Projecte de canalització de la xarxa
d'aigües pluvials al c/ Cap de la Vila
des Migjorn Gran i dipòsit laminador 150.580,01 €
de tempesta al camí de s'Engulidor
ES MIGJORN GRAN

100.580,01€ 50.000,00 €

10

Projecte d'instal·lació i obra per la
reforma del Casal de Joves des
60.033,07 €
Migjorn Gran situat al c/ de s'Era 32
ES MIGJORN GRAN

30.033,07€

30.000,00 €

11

Memòria valorada per l'adquisició de
subministres per realitzar la solera i el
paviment del parc infantil de Sant 13.000,00 €
Tomàs
ES MIGJORN GRAN

0€

13.000,00 €

12

Memòria valorada per l'adquisició
d'una plataforma adaptada a la platja i
mobiliari urbà per la urbanització de 17.000,00 €
Sant Tomàs
ES MIGJORN GRAN

0€

17.000,00 €

13

Redacció del projecte de millora de
l'enllumenat públic del passeig marítim 3.200,00 €
de la urbanització de Sant Tomàs

0

3.200,00 €

71.738,63 €

58.161,61 €

141.449,60 €
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(fase 3 -tram 3-) i direcció d'obra
, ES MIGJORN GRAN

14

Projecte de millora de l'enllumenat del
passeig marítim de la
urbanització de Sant Tomàs (fase 3 - 44.968,26 €
tram 3-)
ES MIGJORN GRAN

1.944,87€

15

Projecte bàsic nou Casal Juvenil
ALAIOR

689.741,29 €

518.193,33 € 171.547,96 €

16

Reurbanització Passeig Marítim de
Calan Porter. Fase 3
334.950,00 €
ALAIOR

200.223,91 € 134.726,09 €

17

Projecte de rehabilitació del carrer
Duc de Crillón
338.220,51 €
MAÓ

0

338.220,51 €

18

Projecte
de
millora
d’eficiència
energètica de l’enllumenat públic a la
77.087,07 €
urbanització d’Es Canutells
MAÓ

0€

77.087,07 €

19

Projecte de substitució de làmpades i
llumeneres de vapor de mercuri per
LED a la Urbanització de Punta Prima 49.895,10 €
– 2ª Fase
SANT LLUIS

10.000,00€

39.895,10 €

20

Projecte de Reposició de paviment
asfàltic a
determinats
carrers
de
les
75.711,84 €
urbanitzacions de Cap
d’en Font i Binissafúller Platja
SANT LLUIS

12.000,00€

63.711,84 €

21

Projecte de substitució de la coberta
de la grada del Camp de Futbol 11
42.515,78 €
SANT LLUIS

20.000,00€

22.515,78 €

22

Projecte d'Instal·lació d’una
d’autocaravaning a Punta Prima
SANT LLUIS

5.000,00 €

23.233,08 €

23

Projecte de reordenació de la vorera
dreta (costat mar) del Passeig de
190.582,85 €
s’Arenal de Punta Prima
SANT LLUIS

35.772,69 €

154.810,16 €

24

Projecte bàsic i executiu per a
l’ampliació de nova sala educativa
d’edifici docent existent a la Plaça de 347.759,97 €
s’Esplanada núm. 12
ES CASTELL

213.546,69€ 134.213,28 €

25

Projecte pluvials fase 1 Urb. Sol de
l’Est
182.923,44 €
ES CASTELL

120.770,99 € 62.152,45 €

43.023,39 €

àrea
28.233,08 €

TOTALS

4.198.545,44 €

1.698.562,61 €

2.499.992,83 €

SEGON. Assenyalar que la despesa total derivada del present pla suma 4.198.545,44 € de
les quals 2.499.992,83 € s’aplicaran al pressupost del Consell insular de Menorca i amb la
següent distribució:
- 80% a càrrec del pressupost de l’any 2022
- 20% a càrrec del pressupost de l’any 2023
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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 estableix la
clàusula 13.3 de les bases que regeixen la convocatòria hauran de contractar-se abans del
30 de desembre de 2021 i que caldrà lliurar al CIM el certificat d'adjudicació de cadascuna
de les actuacions abans del 30 de desembre de 2021.
CINQUÈ. Recordar als ajuntaments que les activitats subvencionades, segons estableixen
les clàusules 11a i 12a de les bases que regeixen la convocatòria hauran d'executar-se i
justificar-se abans de 31 de març de 2023.
SISÈ.- Condicionar l’aprovació dels ajuts a que cadascun dels ajuntaments esmeni les
deficiències detectades i requerides.
SETÈ. 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
26/07/2021 8:55:44
Firma
Maó

