Pla d’Inversions Municipals 2019
AJUNTAMENT

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

ALARÓ

Millora de l'accessibilitat i seguretat del camp de futbol 7 del Poliesportiu Municipal

150.000,00
150.000,00

ALCÚDIA

Reparació de voravies i asfaltatge de carrers de Cas Vicari

133.524,00
133.524,00

ALGAIDA

Millora de l'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques en els accessos principals dels nuclis d'Algaida i Pina
Honoraris de redacció del projecte "Millora de l'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques en els accessos principals dels
nuclis d'Algaida i Pina"
Honoraris de direcció del projecte "Millora de l'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques en els accessos principals dels
nuclis d'Algaida i Pina"

134.866,54

ANDRATX

Adquisició de 3 vehicles iguals per a prestació de serveis de competència municipal
Passarel·la carrer Habana

106.500,00
27.024,00
133.524,00

ARIANY

Projecte de supressió de barreres arquitectòniques i substitució de xarxa d'aigua potable
Honoraris de redacció del projecte: "Projecte de supressió de barreres arquitectòniques i substitució de xarxa d'aigua potable"
Honoraris de direcció del projecte: "Projecte de supressió de barreres arquitectòniques i substitució de xarxa d'aigua potable"

226.933,06
7.863,79
5.203,00
239.999,85

ARTÀ

Projecte de línia subterrània de mitja tensió, CT prefabricat en capsa tipus PFU-4 amb esquema (2L+1P) i trafo 250 Kva i xarxa baixa
tensió
Projecte de millora de l'accessibilitat en edifici de l'Ajuntament d'Artà
Projecte de col·lector de pluvials des de l'aparcament del futur PAC fins al torrent dels revolts

2.756,00
4.982,00
142.604,54

106.016,75
22.179,88
38.708,37
166.905,00

BANYALBUFAR

Soterrament de les xarxes per adaptació a la Llei 8/2017 de 2 d'agost
Honoraris de redacció del projecte: "Soterrament de les xarxes per adaptació a la Llei 8/2017 de 2 d'agost"
Honoraris de direcció del projecte: "Soterrament de les xarxes per adaptació a la Llei 8/2017 de 2 d'agost"

213.490,83
16.940,00
12.948,71
243.379,54

BINISSALEM

Millora de la pavimentació de carrers de Binissalem
Millora de l'accessibilitat de la trama urbana de Binissalem
Millora de l'evacuació pluvial pavimentació asfàltica i pas per vianants del c/ Sant Vicenç de Paül
Adequació Camí de Pedaç

48.176,57
45.085,51
40.872,77
15.880,35
150.015,20

BÚGER

Canalització de xarxa d'aigua potable i nou paviment asfàltic al camí es Puig
Canalització de xarxa d'aigua potable i nou paviment asfàltic al camí es Pujol
Reparació i reforç estructural Camí des Rafal
Condicionament de voreres per itineraris adaptats
Rehabilitació canonades amb màniga autoportant
Honoraris de redacció del projecte "Canalització de xarxa d'aigua potable i nou paviment asfàltic al camí es Puig"
Honoraris de redacció del projecte "Canalització de xarxa d'aigua potable i nou paviment asfàltic al camí es Pujol"
Honoraris de redacció del projecte "Reparació i reforç estructural Camí des Rafal"
Honoraris de redacció del projecte "Condicionament de voreres per itineraris adaptats"
Honoraris de redacció del projecte "Rehabilitació canonades amb màniga autoportant"
Honoraris de direcció del projecte "Canalització de xarxa d'aigua potable i nou paviment asfàltic al camí es Puig"
Honoraris de direcció del projecte "Canalització de xarxa d'aigua potable i nou paviment asfàltic al camí es Pujol"
Honoraris de direcció del projecte "Reparació i reforç estructural Camí des Rafal"
Honoraris de direcció del projecte "Condicionament de voreres per itineraris adaptats"
Honoraris de direcció del projecte "Rehabilitació canonades amb mànega autoportant"

50.502,15
11.759,25
125.090,62
15.939,91
11.220,35
2.833,71
2.180,56
9.364,78
1.945,60
1.405,86
1.214,45
934,53
4.013,48
833,82
602,50
239.841,57

BUNYOLA

Projecte de remodelació urbana del carrer Mare de Déu de les Neus, carrer Mestre Colom i carrer Pare Cerdà

208.524,00
208.524,00

CALVIÀ

Millora de l'eficiència a l'enllumenat públic del terme municipal de Calvià 2019-2020

138.361,73
138.361,73

CAMPANET

Projecte renovació de diversos trams de xarxa d'aigua potable de Campanet
Ampliació de la plaça Major de Campanet
Vehicle camió amb plataforma elevadora per a la brigada municipal de serveis i manteniment
Projecte instal·lació de vàlvules reguladores de pressió a la xarxa d'aigua potable de Campanet
Honoraris de redacció del projecte: "Projecte renovació de diversos trams de xarxa d'aigua potable de Campanet"
Honoraris de redacció del projecte: "Ampliació de la plaça Major de Campanet"
Honoraris de redacció del projecte: "Projecte instal·lació de vàlvules reguladores de pressió a la xarxa d'aigua potable de Campanet"
Honoraris de direcció del projecte: "Projecte renovació de diversos trams de xarxa d'aigua potable de Campanet"
Honoraris de direcció del projecte: "Ampliació de la plaça Major de Campanet"
Honoraris de direcció del projecte: "Projecte instal·lació de vàlvules reguladores de pressió a la xarxa d'aigua potable de Campanet"

75.994,05
87.113,95
52.477,70
14.459,50
607,54
5.356,07
3.187,14
607,54
2.295,46
1.282,05
243.381,00

CAMPOS

Projecte d'asfaltatge dels camins de Sa Font, Sa Punta i Sa Pedra Redona
Supressió de barreres arquitectòniques a les voravies de la Ronda Verge de Lluc
Honoraris de redacció del projecte: "Projecte d'asfaltatge dels camins de Sa Font, Sa Punta i Sa Pedra Redona"
Honoraris de direcció del projecte: "Projecte d'asfaltatge dels camins de Sa Font, Sa Punta i Sa Pedra Redona"

121.177,58
15.727,42
0,00
0,00
136.905,00

CAPDEPERA

Reparació del paviment d'aglomerat del carrer Sant Andreu
Millora del paviment a l'entrada de Son Moll a Cala Rajada
Millora de l'accessibilitat al centre de Cala Rajada

36.980,20
34.541,01
28.714,39
100.235,60

CONSELL

Construcció del tanatori municipal de Consell

195.000,00
195.000,00

COSTITX

Urbanització d'un espai lliure públic per a equipament esportiu a l'urbanitzable 02 del municipi de Costitx, Fase I
Pla d'esponjament circulatori per a gaudir del centre històric. Adquisició immoble

198.786,60
39.799,54
238.586,14

DEIÀ

Projecte per dotar d'itinerari adaptat l'accés al parc infantil del municipi de Deià

57.581,10

AJUNTAMENT

ESCORCA

ESPORLES

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

Projecte d'arranjament d'escalirampa d'accés a Cala Deià
Adquisició de solar de 500m2 per a aparcament previst a les NNSS

28.795,88
140.999,79
227.376,77

Reforma i ampliació de l'Ajuntament d'Escorca Fase 2 (2a). Instal·lacions fotovoltaiques i sostenibilitat
Honoraris de Redacció de: "Reforma i ampliació de l'Ajuntament d'Escorca Fase 2 (2a). Instal·lacions fotovoltaiques i sostenibilitat"
Honoraris de Direcció de: "Reforma i ampliació de l'Ajuntament d'Escorca Fase 2 (2a). Instal·lacions fotovoltaiques i sostenibilitat"

240.102,43
9.660,00
3.761,57
253.524,00

Projecte de renovació de la impermeabilització i remodelació de la zona posterior de la plaça del Jardinet (antiga plaça de la
Constitució)
Honoraris de redacció del projecte: "Projecte de renovació de la impermeabilització i remodelació de la zona posterior de la plaça del
Jardinet (antiga plaça de la Constitució)"

156.762,00
0,00
156.762,00

ESTELLENCS

Reparació i millora del camí vell d'Andratx. Terme municipal d'Estellencs
Adaptació de la vorera per minusvàlids cap a l'entrada de l'Ajuntament
Honoraris de Redacció del projecte: "Reparació i millora del camí vell d'Andratx. Terme municipal d'Estellencs"
Honoraris de Direcció del projecte: "Reparació i millora del camí vell d'Andratx. Terme municipal d'Estellencs"

211.568,99
24.978,32
3.452,69
0,00
240.000,00

FELANITX

Millora de serveis, accessibilitat i reurbanització carrer d'en Cifre

136.905,00
136.905,00

FORNALUTX

Xarxa de fecals en un tram de la Ma-2120 entre el Camí de Son Mas i el Centre de Salut
Execució de les infraestructures i pavimentació del carrer Major de Fornalutx
Honoraris de Redacció de: "Execució de les infraestructures i pavimentació del carrer Major de Fornalutx"
Honoraris de Direcció de: "Xarxa de fecals en un tram de la Ma-2120 entre el Camí de Son Mas i el Centre de Salut"
Honoraris de Direcció de: "Execució de les infraestructures i pavimentació del carrer Major de Fornalutx"

113.012,50
111.527,09
4.658,88
4.235,00
4.537,87
237.971,34

INCA

Projecte de millora de l'enllumenat públic i l'accessibilitat del Parc Europa

LLORET DE VISTALEGRE

Projecte bàsic i d'execució de reforma parcial de l'Ajuntament
Adquisició vehicle
Honoraris de Redacció de: "Projecte bàsic i d'execució de reforma parcial de l'Ajuntament"
Honoraris de Direcció de: "Projecte bàsic i d'execució de reforma parcial de l'Ajuntament"

201.850,00
20.000,00
12.705,00
5.445,00
240.000,00

LLOSETA

Millora de l'accessibilitat i asfaltatge a la zona de les escoles

150.000,00
150.000,00

LLUBÍ

Recollida i conducció de les aigües pluvials del nucli urbà de Llubí
Adaptació de zona lúdica infantil
Honoraris de Redacció del Projecte "Recollida i conducció de les aigües pluvials del nucli urbà de Llubí "
Honoraris de Direcció del Projecte "Recollida i conducció de les aigües pluvials del nucli urbà de Llubí "
Honoraris de Redacció del Projecte "Adaptació de zona lúdica infantil"
Honoraris de Direcció del Projecte "Adaptació de zona lúdica infantil"

223.640,48
15.100,00
1.259,52
0,00
0,00
0,00
240.000,00

LLUCMAJOR

Obres de millora de l'accessibilitat en voravies del nucli urbà de Llucmajor
Adquisició de vehicle per a la Policia Local de Llucmajor

109.747,12
14.146,25
123.893,37

MANACOR

Construcció d'un ascensor per al Museu d'Història de Manacor
Adquisició vehicle

116.229,00
0,00
116.229,00

MANCOR DE LA VALL

Projecte de substitució de diversos trams de la xarxa de residuals i d'aigua potable del terme municipal de Mancor de la Vall
Projecte d'adaptació i millora d'accessibilitat i parcs infantils Pedregaret, plaça Espanya i plaça de l'Església
Projecte de reforma sala teatre Casal de Cultura
Projecte d'adaptació parcial cementiri al Decret 11/2018, de 27 d'abril, pel qual es regula l'exercici de la sanitat mortuòria de les Illes
Balears
Honoraris de Redacció del Projecte "Projecte de substitució de diversos trams de la xarxa de residuals i d'aigua potable del terme
municipal de Mancor de la Vall"
Honoraris de Direcció del Projecte "Projecte de substitució de diversos trams de la xarxa de residuals i d'aigua potable del terme
municipal de Mancor de la Vall"

106.545,22
37.662,82
77.337,14

MARIA DE LA SALUT

Pavimentació i condicionament de vies i voravies de Maria de la Salut
Condicionament de voravies de Maria de la Salut

210.000,00
30.000,00
240.000,00

MARRATXÍ

Reforma interior de la comissaria de policia de Marratxí

146.658,00
146.658,00

MONTUÏRI

Reforma d'edifici públic - Ajuntament
Reforma d'edifici públic - Local Jove
Enllumenat públic vial c/ Constitució
Reforma de vials públics
Honoraris de Redacció del Projecte "Enllumenat públic vial c/ Constitució"
Honoraris de Direcció del Projecte "Reforma d'edifici públic - Ajuntament"
Honoraris de Direcció del Projecte "Reforma d'edifici públic - Local Jove"
Honoraris de Direcció del Projecte "Enllumenat públic vial c/ Constitució"
Honoraris de Direcció del Projecte "Reforma de vials públics"

84.361,28
39.179,69
93.159,72
23.299,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00

MURO

ENTITAT LOCAL DE PALMANYOLA

Renovació d'escomeses de la xarxa de subministrament d'aigua potable dels carrers Josep Mª Quadrado, Antoni Carrió, Colomer,
Sagrera i Joan Gamundí Ballester
Millora de les condicions d'accessibilitat universal en el parc infantil situat en el carrer del Llac de Platja de Muro

Projecte de millora d'accessibilitat i posada en valor de les placetes d'accés a Palmanyola
Honoraris de Redacció: "Projecte de millora d'accessibilitat i posada en valor de les placetes d'accés a Palmanyola"
Honoraris de Direcció: "Projecte de millora d'accessibilitat i posada en valor de les placetes d'accés a Palmanyola"

85.800,00
85.800,00

14.999,99
3.454,83
0,00
240.000,00

121.692,22
31.688,78
153.381,00
219.779,10
9.196,00
8.833,00
237.808,10

AJUNTAMENT

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

PETRA

Pavimentació i supressió de barreres arquitectòniques carrers d'en Font i de Califòrnia
Honoraris de Redacció: "Pavimentació i supressió de barreres arquitectòniques carrers d'en Font i de Califòrnia"
Honoraris de Direcció: "Pavimentació i supressió de barreres arquitectòniques carrers d'en Font i de Califòrnia"

240.000,00
0,00
0,00
240.000,00

POLLENÇA

Projecte de reforma interior de vestuaris esportius

140.286,00
140.286,00

PORRERES

Millores i condicionament aparcament Ses Forques
Millores, condicionament i accessibilitat a l'aparcament i l'accés al parc n'Hereveta
Honoraris de Redacció del Projecte "Millores i condicionament aparcament Ses Forques"
Honoraris de Direcció del Projecte "Millores i condicionament aparcament Ses Forques"
Honoraris de Redacció del Projecte "Millores, condicionament i accessibilitat a l'aparcament i l'accés al parc n'Hereveta"
Honoraris de Direcció del Projecte "Millores, condicionament i accessibilitat a l'aparcament i l'accés al parc n'Hereveta"

82.637,94
67.362,06
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00

PUIGPUNYENT

Dotació de serveis al carrer de sa Vinya

246.762,00
246.762,00

SA POBLA

Projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de la urbanització de Son Toni
Projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de la urbanització de S'Obac
Projecte de Reforma i adaptació per a la millora de l'accessibilitat del carrer Mestre Arabí d'accés al Poliesportiu Municipal, al Col·legi
Son Basca i a l'Institut Joan Taix
Projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat del Pavelló Miquel Capó

34.596,01
58.233,77
17.082,50
16.849,72
126.762,00

SANT JOAN

Renovació de la conducció d'aigua i elèctrica del dipòsit de Sant Joan
Pavimentació i renovació de xarxa d'aigua potable al carrer Santa Catalina Tomàs
Adaptació del recinte del parc infantil
Canvi de coberta i neteja interior de dependències en edificació existent
Honoraris de Redacció del Projecte "Renovació de la conducció d'aigua i elèctrica del dipòsit de Sant Joan"
Honoraris de Redacció del Projecte "Pavimentació i renovació de xarxa d'aigua potable al carrer Santa Catalina Tomàs"
Honoraris de Redacció del Projecte "Adaptació del recinte del parc infantil"
Honoraris de Redacció del Projecte "Canvi de coberta i neteja interior de dependències en edificació existent"
Honoraris de Direcció del Projecte "Renovació de la conducció d'aigua i elèctrica del dipòsit de Sant Joan"
Honoraris de Direcció del Projecte "Pavimentació i renovació de xarxa d'aigua potable al carrer Santa Catalina Tomàs"
Honoraris de Direcció del Projecte "Adaptació del recinte del parc infantil"
Honoraris de Direcció del Projecte "Canvi de coberta i neteja interior de dependències en edificació existent"

84.389,44
65.066,56
48.335,54
18.316,55
3.388,00
3.388,00
2.783,00
1.331,00
3.388,00
3.388,00
1.815,00
1.089,00
236.678,09

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Rampa accessible en complex esportiu municipal
Bar i seu social al complex esportiu de Sa Coma

75.000,00
75.000,00
150.000,00

SANTA EUGÈNIA

Millora dels vestuaris del Poliesportiu municipal de Santa Eugènia
Reforma de la plaça donants de sang de Santa Eugènia
Honoraris de Redacció del Projecte "Millora dels vestuaris del Poliesportiu municipal de Santa Eugènia"
Honoraris de Redacció del Projecte "Reforma de la plaça donants de sang de Santa Eugènia"
Honoraris de Direcció del Projecte "Millora dels vestuaris del Poliesportiu municipal de Santa Eugènia"
Honoraris de Direcció del Projecte "Reforma de la plaça donants de sang de Santa Eugènia"

209.344,65
40.374,28
424,07
0,00
0,00
0,00
250.143,00

SANTA MARGALIDA

Renovació canonades abastiment aigua potable i repavimentació c/ Orient, Clavell i altres TM Sta. Margalida
Millora accessibilitat al centre de dia i camp de futbol de Sta. Margalida
Honoraris de Redacció del Projecte "Renovació canonades abastiment aigua potable i repavimentació c/ Orient, Clavell i altres TM Sta.
Margalida"
Honoraris de Redacció del Projecte "Millora accessibilitat al centre de dia i camp de futbol de Sta. Margalida"

110.887,17
15.874,83

SANTA MARIA DEL CAMÍ

Projecte de pavimentació i millora de l'accessibilitat al c/ Arq. Guillem Forteza i Sector sud del c/ Llarg

150.000,00
150.000,00

SANTANYÍ

Projecte de condicionament i millora de la zona verda de la residència de s'Alqueria Blanca
Adquisició d'un vehicle per a la Policia Local

130.807,96
23.000,00
153.807,96

SELVA

Projecte de millora d'accessibilitat a l'església nova de Biniamar
Projecte de dotació de serveis del CEIP Caimari

21.207,31
183.935,69
205.143,00

SENCELLES

Adquisició immoble c/ Església-Camí Pou Major
Eliminació barreres arquitectòniques al 4t nivell del cementeri

180.000,00
15.000,00
195.000,00

SES SALINES

Projecte d'execució de vestuaris i bar cafeteria al Poliesportiu Ses Ramones a la Colònia de Sant Jordi

195.000,00
195.000,00

SINEU

Consolidació de coberta i façana Quartera de Dalt
Adaptació voravia c/ Sant Joan a la normativa d'accessibilitat
Adaptació a normativa d'accessibilitat del Parc infantil del poliesportiu municipal
Honoraris de Redacció del Projecte "Consolidació de coberta i façana Quartera de Dalt"
Honoraris de Redacció del Projecte "Adaptació voravia c/Sant Joan a la normativa d'accessibilitat"
Honoraris de Redacció del Projecte "Adaptació a normativa d'accessibilitat del Parc infantil del poliesportiu municipal"
Honoraris de Direcció del Projecte "Consolidació de coberta i façana Quartera de Dalt"
Honoraris de Direcció del Projecte "Adaptació voravia c/Sant Joan a la normativa d'accessibilitat"
Honoraris de Direcció del Projecte "Adaptació a normativa d'accessibilitat del Parc infantil del poliesportiu municipal"

77.487,75
86.958,90
13.516,90
4.065,60
5.073,53
1.758,37
1.742,40
2.174,37
753,59
193.531,41

SÓLLER

SON SERVERA

Pavimentació, condicionament, supressió de barreres arquitectòniques i serveis del carrer Bauçà i un tram del carrer de la Rectoria del
Sóller
Canvi de lucernaris coberta pavelló poliesportiu municipal Es Puig de Sóller

Projecte de millora de diferents carrers de Son Servera (carrer Ciutat, carrer Mare de Déu de Sant Salvador, carrer Pere Antoni
Servera, carrer Joan Massanet)
Honoraris de Direcció del Projecte "Millora de diferents carrers de Son Servera"

0,00
0,00
126.762,00

111.953,91
17.962,49
129.916,40

125.591,52
2.874,36

AJUNTAMENT

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
128.465,88

VALLDEMOSSA

VILAFRANCA DE BONANY

Millora de les instal·lacions i adaptació de les condicions d'accessibilitat a l'edifici municipal
Ampliació del passeig continuació del Camí de Sa Coma, entrada al nucli de Valldemossa
Dotació de xarxa de recollida de pluvials i renovació de serveis a la Plaça Bartomeu Estarás de Valldemossa
Pavimentació a George Sand, Fase III
Honoraris de Redacció del Projecte "Millora de les instal·lacions i adaptació de les condicions d'accessibilitat a l'edifici municipal"
Honoraris de Redacció del Projecte "Ampliació del passeig continuació del Camí de Sa Coma, entrada al nucli de Valldemossa"
Honoraris de Redacció del Projecte "Dotació de xarxa de recollida de pluvials i renovació de serveis a la Plaça Bartomeu Estarás de
Valldemossa"
Honoraris de Redacció del Projecte "Pavimentació a George Sand Fase, III"
Honoraris de Direcció del Projecte "Millora de les instal·lacions i adaptació de les condicions d'accessibilitat a l'edifici municipal"
Honoraris de Direcció del Projecte "Ampliació del passeig continuació del Camí de Sa Coma, entrada al nucli de Valldemossa"
Honoraris de Direcció del Projecte "Dotació de xarxa de recollida de pluvials i renovació de serveis a la Plaça Bartomeu Estarás de
Valldemossa"
Honoraris de Direcció del Projecte "Pavimentació a George Sand, Fase III"

44.046,97
140.060,74
47.999,28
19.598,48
1.784,31
3.415,22

Reforma del parc Josep Maria Llompart

195.000,00
195.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256.905,00

