ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 15/11/2012.
As Migjorn Gran, a les 19:30 h del dia 15/11/2012, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han estat
prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. María Elena Baquero González
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Sergio Barrera Bosch
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sra. Eulalia Gomila Vidal
Sra. Nancy Lauren Tew

S’han excusat d’assistir-hi el regidor Sr. Ramon Verdú Navarro del grup
popular.
Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per la
secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els punts
inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- PROJECTE D'EMBELLIMENT I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DE SANT TOMÀS:
APROVACIÓ
Es llegeix la proposta del Sr. Batle que es transcriu a continuació:
“ Vista la convocatòria del Consell Insular de Menorca per la concessió d’ajuts
en el marc de la millora de les zones i àrees d’afluència turística per a l’any
2012,
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Aprovar el “Projecte d’embelliment i millora de la urbanització de Sant
Tomàs” (1era Fase) redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost
total de : 104.390,25€ IVA inclòs.
Es Migjorn Gran, 14 de novembre de 2012
EL BATLE
Pedro G. Moll Triay”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que el motiu d’aquest Ple extraordinari es
degut a la convocatòria d’ajuts que ha ofertat el Consell Insular de Menorca i
acaba el termini per sol·licitar els esmentats ajuts el proper dilluns 19 de
novembre.
El Sr. Batle diu que abans d’entrar en l’explicació del projecte vol agrair la
feina feta pels serveis tècnics, per secretaria i per la regidora de turisme.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la regidora de Turisme, per tal que expliqui el
projecte que es presentarà a l’esmentada convocatòria.
La Sra. Sánchez explica que quan van sortir les ajudes del Consell Insular de
Menorca, en un primer moment varen demanar l’opinió als hotelers de Sant Tomàs.
Els hotelers de Sant Tomàs van proposar que les millores havien de destinar-se

al vial principal de la urbanització de Sant Tomàs.
La Sra. Sánchez diu que desprès de mirar les bases de la convocatòria es va
creure que si únicament asfaltaven el vial principal, no s’atorgaria la
totalitat de punts i no podrien optar al total de la subvenció. Per aquest
motiu, l’equip de govern ha decidit presentar un projecte més global dividit en
diferents fases, que recollir les aportacions de l’Ajuntament, aportacions del
grup popular i les aportacions dels hotelers.
La Sra. Sánchez explica que la 1era fase, consistirà en l’asfaltat del vial
principal, es camuflaran 3 punts de contenidors, s’arranjarà el parquing de
davant Victòria Playa i s’homogeneïtzarà la cartelleria. Aquesta 1er fase es que
pròpiament està subjecte a subvenció del Consell i l’Ajuntament preveurà una
partida en 2013.
La Sra. Sánchez diu que s’ha signat un conveni entre el sector privat de la
urbanització i l’Ajuntament, per tal que aportin uns 15.000€ en 2003 per
contribuir a la 2n fase, i uns 10.000€ en 2014 i 10.000€ en 2015, per contra
l’Ajuntament s’ha compromès a aportar 15.000€ en 2014 i 15.000€ en 2015, per
executar la resta d’actuacions del projecte global.
El Sr. Batle comenta que apart del Conveni amb el sector privat de Sant Tomàs
que ja tenen signat en relació al servei de vigilància i socorrisme de platges i
de la neteja i enjardinament, ara s’ha aconseguit aquest conveni que compromet
als privats a aportar més recursos econòmics en benefici de la urbanització.
La Sra. Sànchex diu que amb aquests compromisos es garanteix la continuïtat de
les millores.
El Sr. Batle comenta que tal vegada l’any que ve el Consell Insular tornarà a
treure més ajudes.
La Sra. Fernández comenta que com més es millori la urbanització de Sant Tomàs
més es beneficiarà el turisme.
El Sr. Batle comenta que els contenidors es faran amb tancaments de paret seca
amb la finalitat d’aconseguir una major integració.
Sense més intervencions,
unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

i

s’aprova

per

SEGON.- SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA PER A L'ANY 2012 PER A LA MILLORA DE LES ZONES I ÀREES D'AFLUÈNCIA
TURÍSTICA
Es llegeix la proposta del Sr. Batle que es transcriu a continuació:
“Atesa la convocatòria d’una línia d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a
la Millora de les zones i àrees d’afluència turística aprovada pel Consell
Executiu del Consell Insular de Menorca en sessió ordinària de data 1 d’octubre
de 2012 (BOIB núm. 154, de 20 d’octubre de 2012)
Atès que es objecte de la convocatòria
2012 per tal de dur a terme projectes
turístiques i les zones d’afluència
etnològics ubicats en aquestes zones que
cultura de Menorca.

obrir una linea d’ajuts per l’exercici
que comportin la millora de les zones
turística o de recuperació de béns
siguin diferenciadors i específic de la

Atès el conveni signat amb els propietaris dels terrenys de la urbanització de
Sant Tomàs.
Atès el conveni signat amb la Junta d’Administració Santo Tomàs.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de
Menorca pel “Projecte d’embelliment i millora de la urbanització de Sant Tomàs”
(1era Fase) i demanar la seva inclusió en la Convocatòria d’ajuts del Consell
Insular de Menorca per a l’any 2012 per a la millora de les zones i àrees
d’afluència turística.
SEGON.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria de
concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a la millora de les zones i
àrees d’afluència turística per a l’any 2012.
TERCER.- Adoptar el compromís d’incloure en el Pressupost per a l’exercici 2013
consignació pressupostària
suficient per assumir l’execució de les obres
incloses en el “Projecte d’embelliment i millora de la urbanització de Sant
Tomàs” (1era Fase), de la qual es sol·licita la seva inclusió en la Convocatòria
d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a l’any 2012 per a la millora de les
zones i àrees d’afluència turística.
QUART.- Ratificar el Conveni signat en data 14 de novembre de 2012 entre
l’Ajuntament des Migjorn Gran i els propietaris dels terrenys de la urbanització
de Sant Tomàs afectats per l’execució del “Projecte d’embelliment i millora de
la urbanització de Sant Tomàs”, pel qual els propietaris autoritzen a
l’Ajuntament a la realització de les esmentades obres.
CINQUÈ.- Ratificar el Conveni signat en data 14 de novembre de 2012 entre
l’Ajuntament des Migjorn Gran i la Junta d’Administració Sant Tomàs, pel qual
l’Ajuntament es compromet a posar consignació pressupostaria en el pressupost
2014 i 2015 i el sector privat de la Urbanització de Sant Tomàs es compromet a
col·laborar econòmicament amb les fases 2 i 3 del Projecte d’embelliment i
millora de la Urbanització de Sant Tomàs.
SISÈ.- Nomenar a la Sra. Esperança Pons Pons, arquitecte municipal, com a
responsable municipal per fer el seguiment i l’execució de les actuacions que es
duguin a terme en el marc d’aquests ajuts.
Es Migjorn Gran, 14 de novembre de 2012
EL BATLE
Pedro G. Moll Triay”
Sense cap intervenció,
unanimitat.
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a les
19.45
hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén aquesta acta
que, com a secretaria, certific.

