ACTA REUNIÓ PER A L’ESTUDI DELS PRESSUPOSTS
PARTICIPATIUS
REGIDORS ASSISTENTS:

- Nicolau Canyelles Parets, Batle
- Victòria Pons Rosselló
- Andreu Jaume Castanyer
- Gabriel Amengual

REGIDORS QUE HAN EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
-

Jaume Martí Santandreu

Hi assiteixen com a tècniques la Sra Lourdes Dols Salas, Secretària i
la Sra Nicoletta Cazacu Cazacu, Interventora d’aquest Ajuntament.
El Sr Batle obre la sessió quan són les onze hores del dia 21 de juliol
de 2017 passant a exposar tots els projectes presentats dins el
termini corresponent i es procedeix a analitzar-los.
Una vegada estudiats els projectes, s’acorda per unanimitat dels
presents aprovar els següents:
1.- Projecte presentat conjuntament per l’UEF Santa Maria i CB Santa
Maria, referent a Assessorament piscològic esportiu per import de
8640 € (IVA inclòs)
2.- Projecte presentat per la Sra Josefa Núñez Castillo, referent a
Beques de formació pràctica a empreses per a estudians universitaris
i de formació professional, per import de 12000 € (IVA inclòs);
sempre que es tengui la col.laboració d’altres administracions amb
competències com a la UIB o la Conselleria d’Educació.
3.- Projecte presentat per la Colla de Gegants de Santa Maria del
Camí, referent a “Les arrels del poble”, una proposta per a la
promoció de la cultura popular de Santa Maria del Camí, per import
de 17424 € (IVA Inclòs)
4.- Projecte presentat per l’UEF Santa Maria, referent a la millora de
les instal.lacions per import de 33406,89 € (IVA no inclòs)
5.- Projecte presentat per la Sra Francisca Sastre Benestar, referent a
la realització de curs de monitor de temps lliure i socorrisme per a
joves, per imports de 3932,25 € i 1500 € (IVA no inclòs)
respectivament.
6.- Projecte presentat per la Sra Juana Benestar Gayà, referent a la
instal.lació de taules de tennis de taula als espais públics, per import
de 885 € (IVA no inclòs), tenint en compte que es decidiran els espais
i números de taules en funció de l’ús.

Resta damunt la taula el projecte següent a causa de què el
sol·licitant no és el propietari de l’espai, resta pendent d’aprovació
fins que es pugui accedir a un conveni amb el titular:
1.- Projecte presentat per l’Associació de Mares i Pares del Col.legi
Ramon Llull, referent a la pavimentació del pati i del saló de Ca’n
Sanxo, per import de 22124 € (IVA no inclòs),
La resta de projectes que a continuació es relacionen no s’aproven
pels motius següents:
1.- Projecte presentat pel Sr Juan Luis Rodríguez Recio, referent a
l’adquisició i col.locació de bandes reductores de velocitat per
instal.lar a diferents zones del poble per reduir l’excés de velocitat,
per import de 12240 €, amb motiu de tenir l’informe tècnic
desfavorable, perquè ja s’han fet proves i és una solució a curt
termini per la seva poca durabilitat, a més és un tipus de plàstic que
fa molt de renou i destorben el descans dels ciutadans. De tota
manera es cercarà alguna alternativa per a reductors de velocitat.
2.-Projecte presentat pel Sr Bernardo Ferragut Carreño, referent a la
Creació d’una plataforma social de desempleats per resoldre les
necessitats dels habitants sense feina; no s’ha presentat el
pressupost i està fora de les competències municipals.
3.- Projecte presentat pel Sr Antoni Crespí Ferrer , referent a la
formació per a entrenadors de futbol, bàsquet, tennis... basat en
l’eina Psytool, per impor de 25427,80 € (IVA inclos); perquè el
projecte afecta a entitats que no hi participen.
4.- Projecte presentat per la Sra Catalina Martorell Matas, com a
responsable de Ràdio Rebull, referent a la millora dels materials
tècnics de la ràdio municipal; perquè en ser una instal.lació
municipal, les adquisicions s’han de finançar amb pressupost propi i
no dels pressuposts participatius.
5.- Projecte presentat pels Amics de la Vall de Coanegra, referent a la
retirada de barreres del Camí de Coanegra i millora de la
senyalització; no han presentat el pressupost i aquesta és una acció
que forma part d’una altre projecte que ja està iniciat per aquest
Ajuntament.
6.- Projecte presentat pels Amics de la Vall de Coanegra, referent a
encomanar estudis per concloure els expedients informatius del
Catàleg de camins i millorar i netejar els camins; no presenten el
pressupost i l’Ajuntament ja està treballant en aquest projecte i es
troba
limitat
per
la
normativa
del
Consell de Mallorca.
7.- Projecte presentat pels Amics de la Vall de Coanegra, referent a la
desconnexió de la xarxa elèctrica de les Cases de Son llaüt, utilitzant
el molí eòlic existent i instal.lar plaques fotovoltàiques i plaques
tèrmiques a la teulada; no presenten el pressupost, hi ha informe

tècnic negatiu per aquest projecte per l’envergadura que representa i
l’Ajuntament ja n’ha iniciat un, on es recullen aquestes accions.
8.- Projecte presentat per la Sra Leonor Amengual Ambrós, per
import de 18876 € (IVA inclòs), referent a la Dinamització del petit
comerç i promoure el turisme de negocis i rural; perquè l’Ajuntament
ja disposa d’un projecte de dinamització del petit comerç
desenvolupat per l’IDI.
Quan són les 12 hores entra a la Sala el Sr Jaume Martí Santandreu
al què se li expliquen els projectes i exposa que està d’acord amb el
decidit i sense més assumptes per tractar el Sr Batle dona per
tancada la sessió quan les 12 hores i trenta minuts del dia vint-i-u de
juliol de dos mil desset.
LA SECRETÀRIA,

