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INTRODUCCIÓ 
 

Els primers pressupostos participatius de Puigpunyent s’han iniciat el darrer quadrimestre de 

2022 amb les pertinents reunions prèvies i la cronologia de tot el procés participatiu. Recordar 

també la tasca iniciada de vertebració de la participació al municipi amb el Reglament de 

Participació i la creació de la Comissió de Participació Ciutadana.  

La Fase 1 del procés participatiu, la presentació de propostes, ha finalitzat en data 04 de 

desembre de 2022. Per tant de dia 05 a dia 22 de desembre té lloc la Fase 2 de validació de les 

propostes. La validació i valoració de les propostes que ha presentat la ciutadania als 

pressupostos participatius s’explica detalladament a l’informe que us presentem.  

 

PROPOSTES PRESENTADES 
 

Per tal d’assegurar una correcta representació, les propostes que ha presentat la ciutadania 

havien d’anar dirigides als nuclis de població del municipi. A Puigpunyent/Son Serralta o a 

Galilea/Conques (a partir d’ara PS i GC). 

En total, de les 40 propostes presentades, 34 van dirigides a Puigpunyent/Son Serralta i 6 a 

Galilea/Conques.  La majoria de les propostes presentades són de caire esportiu.  

 

A l’annex 1 podeu trobar les propostes que ha fet arribar la ciutadania classificades per nucli 

poblacional. A continuació us presentem el llistat de propostes entrades. A la columna de 

Informe de Validació és relaciona la proposta amb la validació i modificacions que trobareu al 

següent apartat.  
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CODI Títol de la proposta Informe de validació 

PS 1 Pista de Pàdel 1 

PS 2 Prioritats Poliesportiu 26 

PS 3 Exposició Història d'una vida 3 

PS 4 Exposició Mallorca Mil·lenària 3 

PS 5 Exposició Sis Mirades 3 

PS 6 Bus batxillerat i FP 4 

PS 7 Parc infantil de 0-3 anys o de 0-5 anys 5 

PS 8 Skate Park 27 

PS 9 Millora Espai Co-Working 6 

PS 10 
Parque canino amplio como nuevo lugar de 
encuentro para personas y perros 

7 

PS 11 Cami Fit 29 

PS 12 Circuit entrenament de motocross infantil 30 

PS 13 Nova pista de Pàdel 1 

PS 14 Cobertes camp futbol i pàdel 26-2 

PS 15 Electromobilitat (Punts de recàrrega) 8 

GC 1 Electromobilitat (Punts de recàrrega) 9 

PS 16 
SUBVENCIÓ PRÀCTICA ESPORTIVA A 
PUIGPUNYENT 

10 

PS 17 Tercera pista de pàdel 1 

PS 18 Pista de pàdel 1 

PS 19 3era pista de pàdel i coberta 1 - 2 

PS 20 Plaques Solars 11 

PS 21 Coberta camp de futbol 26 

PS 22 Canvi d'ubicació de les colònies felines 12 

PS 23 Tancament total del camp de futbol 13 

GC 2 
Projecte pilot recollida selectiva de residus a 
Conques 

16 

PS 24 
Campanya sensibilització animals companyia i 
ordenació tràfic. i  

14-15 

PS 25 Camí vianants Son Serralta - Puigpunyent 28 

PS 26 Un Casal Recreatiu 24 

PS 27 Pista de Pàdel Coberta 1-2 

PS 28 
NOU ASFALTAT I MILLORA ENLLUMENAT 
PÚBLIC DEL CARRER DE LA VILA 

17 

PS 29 
BUS ESCOLAR GRATUÏT PELS ALUMNES DE 
BATXILLERAT I FP 

4 

PS 30 
MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS 
DESTINADES A LA PRÀCTICA DEL BASQUET AL 
POLIESPORTIU. 

18 

PS 31 Zona d'Oci Cani: Pipican 7 

GC 3 Àrea Recreativa 19 

GC 4 Exposició fotografies al carrer 20 

GC 5 Recuperació del banc de Ses Timbes 25 

GC 6 Parc Infantil 28 

PS 32 Pista multiesport Volleyball + Basket 3X3 21 

PS 33 Concert la Pegatina 22 

PS 34 
Marge de pedra + pistes de petanca + 
merenderos 

23 
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INFORMES DE VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES ACCEPTADES 
 

1. Pista de pàdel 

La proposta més repetida ha estat la necessitat de construir una nova pista de pàdel. Actualment 

l’Ajuntament de Puigpunyent compta amb dues pistes de pàdel ja disponibles per a la 

ciutadania. Per tant, la proposta seria la construcció i instal·lació d’una tercera pista de pàdel. La 

valoració econòmica del projecte varia entre les propostes presentades i va des de 12.000 € a 

32.000 €. Després d’haver sol·licitat diversos pressuposts s’ha quantificat una despesa de 20.000 

€ aproximadament. 

2. Cobertura de les pistes de pàdel 

Relacionada amb la proposta anterior, s’ha presentat la necessitat d’instal·lar una coberta per a 

les pistes de pàdel actuals. La seva valoració econòmica és de 32.000 € 

3. Exposició d’artistes locals 

De les propostes presentades n’hi ha tres que van dirigides a la realització d’exposicions 

fotogràfiques d’un únic artista local. Per aquest motiu des de la Comissió de Participació s’ha 

plantejat aprovar la proposta sempre i quan no estigui supeditada a la contractació d’un únic i 

exclusiu artista. Per tant s’agrupen les propostes PS 3-4-5 en una genèrica de suport als artistes 

locals a través d’exposicions del seu material amb un pressupost de 2.000 € 

4. Bus Batxillerat i FP 

S’han registrat dues propostes sobre la necessitat de l’alumnat d’educació no obligatòria de 

tenir un servei municipal propi per desplaçar-se als centres educatius. Pel que fa a batxillerat 

aquest servei te una major viabilitat ja que els centres destí i el nombre d’alumnes fa que sigui 

més evident. Cost 32.000 € 

5. Parc Infantil de 0-3 anys o de 0-5 anys 

Proposta per fer un parc infantil dirigit a infants de 0-3 o de 05 anys al nucli de Puigpunyent. La 

localització d’aquest parc no està prevista a la proposta per tant en cas de resultar guanyadora 

dependrà de la disponibilitat dels espais actuals. Cost 15.000 €. 

6. Millorar Espai Co-Working 

Proposta de millora dels espais interiors de l’Ajuntament Vell. Substitució de tancaments i 

finestres, instal·lació d’un timbre d’entrada, millora del mobiliari i tancament de la primera 

planta mitjançant mampares de vidre. Cost 8.000 €.  

7. Zona d’oci caní: Pipican 

Aquesta proposta neix de dues propostes presentades que tenien el mateix objecte: la creació 

d’una zona protegida i ben informada d’oci per als cans i els seus propietaris. La zona proposada 

a una de les peticions es l’actual aparcament de darrera l’Ajuntament. El tancament de la zona, 

papereres adaptades, bancs i cartells informatius són les partides presentades. Cost 3.000 € 

8. Electromobilitat Puigpunyent 
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Dedicar el pressupost a la instal·lació de punts de recàrrega tant a Puigpunyent com a Galilea. 

Aproximadament hi hauria disponibilitat per 4 punts a Puigpunyent i 1 a Galilea.  Cost 32.000 € 

9. Electromobilitat Galilea 

Dedicar el pressupost a la instal·lació de punts de recàrrega tant a Puigpunyent com a Galilea. 

Aproximadament hi hauria disponibilitat per 4 punts a Puigpunyent i 1 a Galilea. Cost 8.000 € 

10. Subvenció pràctica esportiva a Puigpunyent 

Dedicar 20.000 € del pressupost de l’Ajuntament a sufragar les despeses de la ciutadania que 

realitza pràctiques esportives al municipi de Puigpunyent. 

11. Subvenció per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques 

La proposta especifica que la subvenció de plaques fotovoltaiques sigui via bonificació de 

l’Impost de Bens Immobles o bé econòmica. Actualment l’Ajuntament de Puigpunyent ja disposa 

d’un sistema de bonificació per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’Ordenança de l’IBI: 

Article 5.- Bonificacions 6.- S'estableix una bonificació del 50% de la quota integral de l'impost 

per als béns immobles destinats a habitatges en els que s’hagin instal·lat sistemes per a 

l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol per autoconsum. Al no haver-hi una 

valoració econòmica del projecte es pressuposa que tot el pressupost ha d’anar destinat a la 

subvenció de la instal·lació de plaques fotovoltaiques.  Cost 32.000 €. 

12. Canvi d’ubicació de les Colònies Felines 

Proposta per modificar la localització de les Colònies Felines de Puigpunyent lluny de les zones 

residencials. Cost 500 €.  

13. Tancament total del camp de futbol 11 

El camp de futbol requereix d’un tancament total per evitar mals usos i ha d’estar destinat a la 

pràctica esportiva, concretament el futbol. Cost 3.000 €. 

14. Instal·lació de senyals d’advertència vers els excrements dels animals de companyia 

El mal comportament d’alguns ciutadans amb els excrements dels seus animals de companyia 

fa necessari la instal·lació de senyals d’advertència sobre la prohibició de deixar les deposicions 

a la via pública i la instal·lació de papereres. Cost 2.000 €. 

15. Ordenació del tràfic 

Repintar i instal·lar objectes si es necessari a les zones on no es pot aparcar com per exemple a 

la carretera Vella d’Estellencs i el centre del poble. Cost 2.000 €. 

16. Projecte pilot de recollida selectiva de residus a Conques 

Reforçar la brigada municipal per tal de promoure el reciclatge als domicilis de conques que no 

disposen de punt verd ni recollida porta a porta. L’idea es implantar un pla pilot de recollida 

porta a porta. Cost 8.000 €.  

17. Nou asfaltat i millora enllumenat públic del carrer de la vila 

Retirar les protuberàncies de les arrels dels arbres, forats i desperfectes del carrer i asfaltat. 

Millorar la il·luminació del carrer ja que és arcaic i insuficient. Cost 10.000 € 
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18. Millora de les instal·lacions destinades a la pràctica del basquet al poliesportiu 

Canviar les cistelles de bàsquet del poliesportiu per unes que siguin fixes acompanyar-ho amb 

un sistema de reserva per tal de no coincidir amb altres esports ja sigui per jugar o entrenar. 

Cost 2.000 €  

19. Àrea recreativa Galilea 

Banc i taules de fusta per poder ajuntar-se amb la família i amics a passar el dia a l’aire lliure. 

També zones amb torradores. Cost 8.000€ 

20. Exposició de fotografies al carrer 

Fotografies de gran format extretes del projecte de calendari de l’any 2022 instal·lades a 

diversos punts de Galilea per exemple a la plaça. Escollir unes 8-10 imatges. Cost 2.000€ 

21. Pista Multiesportiva Voleibol + Basket 3X3 

Instal·lar una pista multiesportiva amb sòl prefabricat que inclou pista de Basket 3x3 

professional i pista de voleibol. La ubicació seria a un espai públic com el poliesportiu o el casal. 

Cost 20.000€.  

22. Concert de la Pegatina 

Contractar el grup de La Pegatina per venir a fer un concert a Puigpunyent. Cost 10.000 €. 

23. Marge de pedra + petanca + berenadors 

Habilitar una zona per les pistes de petanca i taules per estar a la zona on s’ha d’instal·lar 

l’skatepark. Es necessita un marge de pedra en sec per habilitar la zona i embellir-ho. Cost 

10.000€ 

24. Un Casal Recreatiu 

Compra de nous jocs i materials pel Casal de Joves per 3.500 € 

25. Recuperació de Ses Timbes 

La Plaça de Galilea es va remodelar fa uns anys fent desaparèixer el banc de Ses Timbes, un 

element simbòlic de la plaça i de tot el poble de Galilea. La proposta és retirar el que hi ha ara i 

recuperar l'anterior banc. I si es va fer aquesta actuació per raons seguretat s'hauria de cercar 

una altra alternativa que no modifiqui la imatge ni la funció de Ses Timbes. Per exemple, col·locar 

una xarxa de seguretat al marge. 

INFORMES DE VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES REBUTJADES 
 

26. Cobertura de pista poliesportiva 

Actualment des de l’Ajuntament es treu a licitació per procediment negociat l’obra proposada 

ja que es va aconseguir la concessió d’una subvenció del Consorci de la Borsa d’Allotjaments 

Turístics.  

27. Skatepark 
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A través de la subvenció del Consell de Mallorca pel Foment de l’Esport l’Ajuntament de 

Puigpunyent ha obtingut els fons necessaris per dur a terme aquesta actuació. Esta previst que 

les obres comencin en mes de gener.  

28. Parc Infantil de Galilea 

Acció prevista en el marc del Pla d’Obres i Serveis 2022-2023 on l’Ajuntament de Puigpunyent 

ha presentat el projecte de fer el Parc Infantil de Galilea. Per tant aquesta actuació es realitzarà 

segur i no necessita estar inclosa als pressuposts.  

29. Camí Fit i Camí de Vianants Son Serralta-Puigpunyent 

Les actuacions afecten a carretes i per tant són competència del Consell de Mallorca, no obstant, 

es recull la idea i es tractarà de en un futur negociar-ho amb el Consell. Tot i això no pot estar 

inclòs als pressuposts ja que la seva execució depèn en darrera instància del Consell de Mallorca.  

30. Circuit d’entrenament de motocross/enduro infantil 

Està previst per part de l’Ajuntament realitzar un espai per a bicicleta de muntanya a l’espai de 

“La Taverna”, per tant no es podrà realitzar la proposta. No obstant, cal estudiar la possibilitat 

de compaginar el dos esports.  

RELACIÓ FINAL DE LES PROPOSTES FINALISTES 
 

ID TÍTOL NUCLI COST 

9 Electromobilitat Galilea/Conques 8.000 € 

19 Àrea recreativa Galilea/Conques 8.000 € 

20 Exposició de fotografies al carrer Galilea/Conques 2.000 € 

25 Recuperació de Ses Timbes Galilea/Conques 8.000 € 

16 Projecte pilot de recollida selectiva de residus a Conques Galilea/Conques 8.000 € 

1 Pista de Pàdel 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

20.000 € 

2 Cobertura Pista de Pàdel 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

 32.000 € 

3 Exposició Artistes Locals 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

2.000 € 

4 Bus i Batxillerat FP 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

 32.000 € 

5 Parc Infantil 0-5 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

15.000 € 

6 Millorar Espai Co-Working 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

8.000 € 

7 Zona d'Ocí Caní: Pipican 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

 3.000 € 

8 Electromobilitat 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

32.000 € 

10 Subvenció pràctica esportiva 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

20.000 € 

11 Subvenció plaques solars 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

32.000 € 

12 Canvi d'ubicació colònies felines 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

500 € 

13 Tancament total del camp de futbol 11 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

3.000 € 

14 
Instal·lació de senyals d’advertència vers els excrements 
dels animals de companyia 

Puigpunyent/Son 
Serralta 

2.000 € 

15 Ordenació del tràfic 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

2.000 € 
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17 Nou asfaltat i millora enllumenat públic del carrer de la vila 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

 10.000 € 

18 
Millora de les instal·lacions destinades a la pràctica del 
basquet al poliesportiu 

Puigpunyent/Son 
Serralta 

 2.000 € 

21 Pista Multiesport Volleyball + Basket 3X3 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

20.000 € 

22 Concert de La Pegatina 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

10.000 € 

23 Marge de pedra, berenadors i petanca 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

 10.000 € 

24 Un casal recreatiu 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

3.500 € 

 

ID TÍTOL NUCLI MOTIU EXCLUSIÓ 

26 Cobertura pista Poliesportiva 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

Ja esta previst 

27 Skatepark 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

Ja esta previst 

28 Parc Infantil Galilea/Conques Ja esta previst 

29 Cami Fit i Camí de Vianants Son Serralta Puigpunyent 
Puigpunyent/Son 
Serralta 

Competència de carreteres 

30 Circuit d'entrenament per motocross/enduro infantil 

Puigpunyent/Son 
Serralta Rebutjada, l'espai serà utilitzat per altres 

usos. Estudiar compatibilitat.  

 

ANNEX I 
 

 

CODI PS 2 TÍTOL Prioritats Poliesportives 

Entitat Recreatiu Puigpunyent i Galilea 

Descripció 

La proposta es la coberta o principi de pavelló a la pista poliesportiva, per poder realitzar esport 
tot l’any sense mira el cel per poder-ho fer. Ja arribaran les pistes de pàdel, lo primer son les 
promeses de fa mes de 25 anys entenem. 

Valoració Econòmica 

32.000 €  

 

CODI PS 3 TÍTOL Exposició història d’una 
vida 

Entitat No 

Descripció 

CODI PS 1 TÍTOL Pista de Pàdel 

Entitat No 

Descripció 

Una tercera pista de pàdel  

Valoració Econòmica 

12.000 € - 16.000 €  
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És una col·lecció de deu fotografies on es denuncia la violència que sofreix la dona avui en dia. 
És una exposició ideal per a presentar el 8M o el 25N, ambdós, dies per reivindicar el feminisme. 
 
S'exposaria al Casal de Cultura de Puigpunyent, i l'únic que s'ha de menester és espai per penjar 
10 quadres de 30x40 amb els seus respectius clau-ganxos. El muntatge i desmuntatge ho 
realitzaria jo mateix. 
 
La durada de l'exposició pot ser el que desitgi l'ajuntament, depenent de si he de guardar 
l'exposició. Si l'he de guardar, s'ha de tenir en compte que entre setmana faig feina, així que, per 
exemple es pot inaugurar el cap de setmana anterior al 8M, i obrir el 8M a partir de les 19:00 i 
obrir el següent cap de setmana. 
 
Si no he de guardar jo, es pot mantenir el temps que desitgi l'ajuntament. 
 
Aquí teniu l'enllaç a l'història i fotos. Els cartells serien en català 
https://pepaguilar.com/index.php/exposiciones/2022/sentiments/533-historia-d-una-vida-la-
historia  

Valoració Econòmica 

L'exposició serien 400€ + IVA, tenint en compte el fet de venir a guardar la setmana anterior, 8M 
i setmana posterior 
 
Pel 25N, si es vol inaugurar el mateix 25N (cau en dissabte), i tenir obert aquest dia i diumenge 
26N serien 300€ + IVA, si es vol obrir la setmana següent també 400€+IVA 

 

CODI PS 4 TÍTOL Exposició Mallorca 
Mil·lenària 

Entitat No 

Descripció 

És una col·lecció de deu fotografies, ampliables a 15, on es fa un recorregut per l'història de 
Mallorca, amb la fotografia nocturna com a nexe d'unió. 
 
És una exposició ideal per a presentar juntament amb alguna fira, i oferir com a activitat cultural 
al programa. 
 
S'exposaria al Casal de Cultura de Puigpunyent, i l'únic que s'ha de menester és espai per penjar 
de 10 a 15 quadres de 40x50 amb els seus respectius clau-ganxos. El muntatge i desmuntatge ho 
realitzaria jo mateix. 
 
La durada de l'exposició seria durant la fira, ocupant-me jo de guardar tot el temps que es tengui 
oberta l'exposició. 
 
També es tindrien a la venda làmines pel qui en desitji comprar. 
 
Aquí teniu l'enllaç a l'explicació i fotos. Els cartells serien en català 
https://pepaguilar.com/index.php/menciones/trabajos/512-mallorca-mil-lenaria-goletart 
  

Valoració Econòmica 

https://pepaguilar.com/index.php/exposiciones/2022/sentiments/533-historia-d-una-vida-la-historia
https://pepaguilar.com/index.php/exposiciones/2022/sentiments/533-historia-d-una-vida-la-historia
https://pepaguilar.com/index.php/menciones/trabajos/512-mallorca-mil-lenaria-goletart
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L'exposició serien 400€ + IVA per fira. 

 

CODI PS 5 TÍTOL Exposició 5 mirades 

Entitat No 

Descripció 

Exposició de fotografies de Mallorca, vista per sis fotógrafs. 
L'escrit de l'exposició es: 
Sis mirades 
 
d’illencs a la nostra terra, 
que ens apropen a llocs màgics, 
per veure com la Balanguera fila, 
que transmeten el seu sentiment, 
per la terra que estimen, que cuiden. 
 
Sis finestres 
 
a una illa plena d’encants, 
sigui de dia o de vespre, 
a l'alba o posant-se el sol, 
de tramuntana a migjorn, 
de llevant a ponent, 
 
Sis mirades, guaitant per sis finestres, 
ni una més, ni una menys. 
 
Aquí teniu un petit recull de com ha anat el 2022 
https://pepaguilar.com/index.php/exposiciones/2022/sis-mirades 
Hem exposat a Búger, Lloret, Mancor i Sencelles, i tenim perspectives d'exposar al 2023 a Inca, 
Pollença i altres municipis, ja que és una exposició que parla de Mallorca. 
 
L'exposició consta d'entre 35 a 50 quadres de 40x50, que es podrien exposar al Casal de 
Cultura a alguna fira. 
El grup de fotografia s'encarrega del muntatje i desmuntatje, i guardar l'espai durant les hores 
que estigui oberta l'exposició. 
 
Important que hi hagi per penjar els quadres al Casal de Cultura.  

Valoració Econòmica 

600€ + IVA per fira 

 

CODI PS 6 TÍTOL Bus Batxillerat i FP 

Entitat No 

Descripció 

Destinar part del presupost a educació i garantir el trasllat dels nostres fills menors de 18 que 
vulguin continuar amb els seus estudis amb bus a Palma. 

https://pepaguilar.com/index.php/exposiciones/2022/sis-mirades
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Valoració Econòmica 

Ho desconec 

 

CODI PS 7 TÍTOL Parc infantil de de 0-3 
anys o de 0-5 anys 

Entitat No 

Descripció 

La proposta neix de l'idea de fer un parc infantil de 0-3 o de 0-5 anys, atès que el parc infantil 
de municipi està encarat a nins més grans.  

Valoració Econòmica 

Al voltant d'uns 15.000€ 

 

CODI PS 8 TÍTOL Skate Park 

Entitat Casal de Joves de Puigpunyent 

Descripció 

La proposta dels joves de Puigpunyent, mitjançant el casal, és la creació d’un skate park a 
Puiigpunyent, devora l’escola CEIP Puig de na Fàtima. 
  

Valoració Econòmica 

El pressupost de l’skate park depèn molt del tipus de materials que s’utilitzin o els espais que 
se fabriquin. Aproximadament, el m2 és de 130€ (segons pàgines trobades a internet), així que 
una pista d’uns 150m2 suposaria uns 19.500€. El que respecta a les rampes i rails per fer trucs, 
els de fusta són els més assequibles 

 

CODI PS 9 TÍTOL Millorar Espai Co-
Working 

Entitat Espai Treball Col·laboratiu 

Descripció 

Proposta de millora dels espais interiors de l'edifici Co-Working (c/de la Vila nº13). 
- Sustitució de fusteries (tancament interior finestres en mal estat. Filtracions i entrada d'aigua 
de pluja). Important!! Tenim ordinadors i tecnología que ha d'estar protegida. 
- Timbre-interfono-llum exterior a la porta d'accés. Per motius de seguretat. 
- Mobiliari interior per enmagatzament. 
 
- Tancament de l'espai compartit a la planta primera mitjançant mampares de vidre (per 
quúestions d'aillament acústic i seguretat) 

Valoració Econòmica 
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6000-8000€ 
 

 

CODI PS 10 TÍTOL Parque canino amplio 
como nuevo lugar de 

encuentro para personas 
y perros  

Entitat No 

Descripció 

Somos muchas las personas que convivimos con perros en Puigpunyent y a la mayoría nos 
gustaría contar con un espacio público amplio destinado a que los perros cubran 
determinadas necesidades como socializar, realizar ejercicio, pasear sin correa… todo ello en 
unas buenas condiciones de salubridad y seguridad. 
Creemos que ayudaría a mejorar la sociabilidad de muchos de ellos y se crearía otro espacio 
más de encuentro en el pueblo para personas. 
 
Estos parques deben cumplir unas condiciones mínimas para que sean de utilidad y no caer en 
el típico pipican pequeño que no usará nadie al cabo de dos días. 
 
- Espacio de esparcimiento amplio: este es uno de los puntos más importantes. Se trata de 
que los perros puedan pasear libres en un recinto amplio. Además el espacio es fundamental 
para las buenas relaciones sociales entre perros. Sin este espacio, no tendrán la posibilidad de 
gestionar las interacciones, los saludos, los conflictos o el juego, aumentando la probabilidad 
de conflictos. Las medidas deben ir también en función de la afluencia de perros, pero 
podríamos hablar de un mínimo de 2000 m². 
- Vallas lo suficientemente altas para que ningún perro las pueda saltar: lo ideal serían vallas 
de mínimo dos metros de altura 
- Puertas de seguridad dobles: de esta forma la salida y la entrada en al área canina se 
realizará con mayor seguridad. Además permitirá gestionar mejor el contacto entre dos o más 
perros en estos puntos en los que pueden surgir conflictos debido al poco espacio. 
- Fuentes de agua adaptadas para perros (y también para humanos). 
- Papeleras y dispensadores de bolsas . 
-Vegetación abundante: plantas y árboles son realmente importantes para los perros y no sólo 
por la sombra que proporcionan. En un estado natural, los perros utilizan elementos como la 
vegetación para redirigir la atención y bajar la intensidad de estas relaciones sociales evitando 
así posibles tensiones. 
- Otros elementos ambientales: rocas, zonas de arena, caminos de corteza, desniveles, etc. Lo 
ideal es contar con una finca que tenga todo esto y mantenerlo en buenas condiciones. 
- Un extra para el verano sería un estanque o charca debidamente cuidada pero no es algo 
básico 
- Algo de iluminación para poder usarlo en invierno 
- Cartelería con normas de uso y recomendaciones, por ej: 
 
Este espacio no sustituye los paseos por el monte o el campo, no dejes de hacer excursiones 
con tu perro. 
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Dale un pequeño paseo a tu perro antes con el objeto de que entre más relajado. 
Respeta a los otros usuarios: Si tu perro está siendo invasivo con otro o le está agobiando, 
átalo y llévale a otra zona del área para perros. 
No utilices comida ni juguetes en el área canina: quizá tu perro no tenga problemas para 
compartirlos, pero muchos otros perros sí. 
Pasea, no te quedes quieto. El movimiento ayuda mucho a la gestión de las relaciones sociales 
entre perros. 
No acaricies a ningún perro desconocido sin preguntar antes a su guía. Hay perros que si bien 
es posible que no hagan nada, no disfrutan de las caricias de un extraño e incluso pueden 
asustarle. 
Si vas con niños, explícales como deben comportarse con los perros. 
Vigila los niveles de estrés de tu perro y si ves que está subiendo vete del parque o muévete a 
una zona más tranquila. 
Si convives con un cachorro procura que las interacciones con otros perros no sean demasiado 
largas y siempre con perros equilibrados.  

Valoració Econòmica 

El presupuesto dependerá del estado inicial del espacio que se use.. Pero las partidas serían 
más o menos Vallado, Acondicionamiento terreno, instalación luminarias, papeleras, 
dispensadores... 

 

 

 

 

 

CODI PS 11 TÍTOL Camí Fit 

Entitat No 

Descripció 

Habilitar un camí a la vorera de la carretera des-de es pobla ( Bar es Pont) fins en es cruce de 
Son Puig , i ja allà poder seguir per es camí ja wue hia un trànsit molt esporàdics . 
 
Es tracta de fer net un ample de un metro i mig y posari gravilla uns tablons demunt i un 
pasemans a sa vorera de sa carretera . Econimic i útil per fer una ruta Fit que circunvali es 
pobla ! gràcies  

Valoració Econòmica 

32000€ 

 

CODI PS 12 TÍTOL Circuito para 
entrenamiento de 
motocros/enduro 

infantil  
Entitat No 
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Descripció 

Somos un grupo de vecinos de Puigpunyent y Son Serralta con la intención de proponer un 
espacio para dar cabida a la gran afición existente tanto por adultos como en este caso niños 

de entre 7 y 12 años que actualmente forman parte de la Federación Balear de Moto ciclismo y 
que realizan sus entrenamientos escasamente una vez a la semana en el circuito de Son Oms. 

Es por esto y sin otro interés que el de darles a los pequeños la oportunidad en un lugar 
privilegiado donde poder realizar 2 días a la semana y con una franja horaria que se 

establecería (por las tardes) y que no provoque el más mínimo inconveniente para nadie y 
asignado por este ayuntamiento. Precisamos que el ayuntamiento nos ceda el terreno 

existente y conocido como "Sa Taverna" y al que se le dio por parte de este ayuntamiento 
actividad en las pasadas fiestas del pueblo para realizar la "Espartenada". 

Son un total de 6 niños residentes en este municipio y representados por sus padres. 
Estos padres a su vez serian los encargados de la elaboración y creación del circuito de 

motocros y su mantenimiento constante así como de todos sus elementos de seguridad para 
sus usuarios infantiles y vecinos colindantes a la parcela. Todo lo que precise sera facilitado por 
las familias de los usuarios dado que tenemos la maquinaria y todo lo necesario para su puesta 

en marcha. 
Creemos con certeza y dada la gran afición existente en todo el municipio tanto por adultos 
como por los más pequeños que seria una gran oportunidad para ellos el poder tener en su 
comunidad un lugar donde desarrollar su deporte así como establecer y reforzar la relación 

social de amistad y equipo existentes entre ellos. 
Creemos que Puigpunyent entraría en el conjunto de municipios (Calviá, Inca, Muro, llucmajor) 

que se caracterizan por dar oportunidad plural en deportes de exterior y aire libre que no 
cuentan con las facilidades y ayudas que puedan tener el Futbol, Tenis o Baloncesto... 

Quedamos a la espera de lo que resuelva este ayuntamiento al respecto para reunirnos y 
detallar dudas o conceptos que puedan suscitarse.  

Valoració Econòmica 

Cesión por parte del ayuntamiento del terreno de "La Taverna" para creación de un espacio y 
circuito infantil de motocros. 

Duración de la cesión: Curso escolar 
Horario semanal de apertura y cierre: (tardes/ 2 dias por semana) y a determinar por las 

partes. 
Gastos energéticos, mantenimiento o de recogida de residuos por parte del ayuntamiento: 0 

Euros 
Gastos de maquinaria, logística o portes por parte del ayuntamiento: 0 Euros 

 

CODI PS 13 TÍTOL Nueva pista de padel 

Entitat No 

Descripció 

Hacer una pista de padel nueva 

Valoració Econòmica 

30.000 precio estimado 

 

CODI PS 14 TÍTOL Cubiertas 

Entitat No 

Descripció 
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Necesidad de cubierta tanto del campo de fútbol sala como de las pistas de padel estas últimas 
la cubierta simplemente para que no se mojen tanto las pistas o en verano proteja algo del sol.  

Valoració Econòmica 

No se qué puede costar. 

 

CODI PS 15 / GC 1 TÍTOL Electromobilitat 

Entitat No 

Descripció 

A nivell estructural, l,automoció farà un canvi sostenible els propers anys. A l,any 2035 , a la 
CEE no es podran comercialitzar vehicles nous de combustió interna. Això vol dir que els 
propers 12 anys, els particulara canviaran a models de mobilitat sostenible i elèctrica. El nostre 
poble, s,hauria d,anar ajustant a aquest nou model de mobilitat i en aquest moments només 
tenim 6 punts de recàrrega a tot el municipi. La meva proposta és seguir apostant per 
l,electrificació de l,automoció al poble.  

Valoració Econòmica 

32 mil Puigpunyent 
8 mil Gal.lilea 

 

CODI PS 16 TÍTOL Subvenció pràctica 
esportiva a 
Pugpunyent 

Entitat No 

Descripció 

Subvencionar a totes les persones que realitzin una activitat dirigida al nostre municipi (ja sigui 
a Puigpunyent o a Galilea)  

Valoració Econòmica 

20.000€ que seran distribuits entre tots els beneficiaris. 

 

 

CODI PS 17 TÍTOL Tercera pista de pàdel 

Entitat No 

Descripció 

Donada la gran afició per aquests esport a Puigpunyent, fer una tercera pista de padel i fer-ne 
alguna/es de cobertes 

Valoració Econòmica 

desconec cost 

 

CODI PS 18 TÍTOL Pista de pàdel 

Entitat No 

Descripció 

UNA TERCERA PISTA DE PÀDEL, A MÉS DE LA QUE JA HI HA PREVISTA  

Valoració Econòmica 
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Uns 15000€ 

 

CODI PS 19 TÍTOL 3a pista de padel i 
cobertes pistes padel 

Entitat No 

Descripció 

 
Fer 3a pista de padel devora sa 2a i cobrir les dues  

Valoració Econòmica 

32000 

 

CODI PS 20 TÍTOL Plaques Solars 

Entitat No 

Descripció 

 
subvencionar la instalación de placas solares  

Valoració Econòmica 

podria ser por porcentaje del proyecto, por kilowatio instalado, o bien por deducción del ibi, 
como hacen en algunos ayuntamientos de la isla. gracias por dejarnos participar de estos 
presupuestos. 

 

CODI PS 21 TÍTOL Cubierta campo futbol 
sala 

Entitat No 

Descripció 

 
Se tendría que valorar cerrar el campo de fútbol sala y aprovechar ese pabellon para realizar 
varios deportes  

Valoració Econòmica 

La verdad que no sé cuanto costaría pero sí sería una mejora para muchos. 
  

 

CODI PS 22 TÍTOL Canvi d’ubicació de les 
colònies felines 

Entitat No 

Descripció 

Les colònies felines no poden estar a dins els nuclis. Els carrers fan mala olor, els veïns no 
poden tenir plantes... S'haurian de skituar a les afores del nucli i du un control damunt 
aquestes. Actualment a Puigpunyent, no hi ha cap tipus de control.  

Valoració Econòmica 

500 € 

 

CODI PS 23 TÍTOL Tancament total del 
Camp de futbol 

Entitat No 

Descripció 
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El camp de futbol requereix d'un tancament total. Ha d'estar destinat, única i exclusivament, a 
la pràctica del futbol. Aquesta instal·lació ha costat molts d'anys tenir-la a Puigpunyent i 
requereix d'un manteniment pel seu manteniment al llarg de l'any. 
  

Valoració Econòmica 

3000€ 

 

CODI PS 24 TÍTOL Campanya 
sensibilització animals 
companyia i ordenació 

tràfic. 

Entitat No 

Descripció 

Cada vegada la gent utilitza el cami de Son Puig per realitzar el passeig , la majoria o fa 
respectant el fet de dur els animals fermats i arreplegant les seves deposicions, si bé una 
minoría no fa cas de ses dues coses, a mes es curiós com qualquns son bons per agafar ses 
necesitats amb sa bossa, però després la deixem damunt ses parets de es veïnats. 
Solicitaría la colocacio de senyalització informativa en els espais mes empleats, així com mes 
papereres. 
En qüestió del tràfic, degut a la fisonomia del poble es complicat estacionar, al cr vella d' 
estellencs la majoria de dies es feria imposible el pas de un servei d' emergència, bombers o 
ambulàncies. 
Per tant es solicita que es plantetgi sa possibilitat de senyalitzar al poble els espais destinats a 
estacionar, tal com hi ha a altres carrers, repintar els llocs prohibits i si es trobà oportú reforçar 
amb qualque objecta a fi de no deixar estacionar, a més de pensar que per una persona de 
mobilitat reduida es quasi imposible poder desplaçar-se , degut que hi ha vehicles mal 
estacionats. 
Moltíssimes gràcies per sa feina desenvolupada aquests anys en favor del municipi.  

Valoració Econòmica 

2000 € 

 

CODI GC 2 TÍTOL Projecte pilot recollida 
selectiva de residus de 

Conques 

Entitat No 

Descripció 

El nucli de conques té unes mancances a l'hora de la recollida selectiva de residus; ja que per 
ella, s'ha de desplaçar al punt verd de Puigpunyent. Es podria iniciar un projecte pilot amb un 
sistema de recollida mòbil perquè tinguin les mateixes avantatges que els habitants de 
Puigpunyent  

Valoració Econòmica 

No s’indica 

 

CODI PS 25 TÍTOL Camí vianants Son 
Serralta - Puigpunyent 

Entitat No 

Descripció 
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Hacer un camino seguro para llegar de Son Serralta a Puigpunyent caminando, estudiar la 
posibilidad de recuperar el antiguo camino existente. 
  

Valoració Econòmica 

sin determinar 

 

CODI PS 26 TÍTOL Un Casal Recreatiu 

Entitat No 

Descripció 

Futbolin  
Pin pon professional 
Impresora 3D 
Una cocina per cuinar junts, una nevera 
Jocs de taula: monopoly edición stranger things. 
Una tenda d'acampada grossa 
2 puf 
Mantas  

Valoració Econòmica 

3500€ 

 

CODI PS 27 TÍTOL Pista de Pàdel Coberta 

Entitat No 

Descripció 

Pista de Pàdel Coberta  

Valoració Econòmica 

15.000 € 

 

CODI PS 28 TÍTOL NOU ASFALTAT I 
MILLORA ENLLUMENAT 
PÚBLIC DEL CARRER DE 

LA VILA 

Entitat No 

Descripció 

RETIRAR PROTUBERÀNCIES DE LES ARRELS DELS ARBRES, FORATS I DESPERFECTES DEL CARRER 
I ASFALTAR-LO. 
MILLORA DE LA IL.LUMINACIÓ DEL CARRER. L'ENLLUMENAT ÉS ARCAIC I INSUFICIENT (AL 
MENYS DES DEL PRINCIPI DEL CARRER FINS AL Nº22) 
  

Valoració Econòmica 

Segons ajuntament 

 

CODI PS 29 TÍTOL BUS ESCOLAR GRATUÏT PELS 
ALUMNES DE BATXILLERAT I FP  

Entitat No 
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Descripció 

QUE A PARTIR DEL CURS QUE VE ELS ALUMNES QUE CURSEN BATXILLERAT I FP PUGUIN 
BENEFICIAR-SE TAMBÉ DEL BUS ESCOLAR GRATUÏT, TAL COM FAN ELS ALUMNES DE 
SECUNDÀRIA  

Valoració Econòmica 

A DEMANAR A L'EMPRESA D'AUTOBUSOS. PROBABLEMENT SERIA SUFICIENT EL LLOGUER 
D'UN BUS MÉS PETIT QUE EL QUE JA EMPREN ELS ALUMNES ESO 

 

CODI PS 30 TÍTOL MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS 
DESTINADES A LA PRÀCTICA DEL 

BASQUET AL POLIESPORTIU. 

Entitat No 

Descripció 

MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS DESTINADES A LA PRÀCTICA DEL BASQUET AL POLIESPORTIU: 
CANASTES NOVES I QUE SEMBRE S'HI PUGUI JUGAR/ENTRENAR, QUE NO DEPENGUI DE POSAR-
LES I LLEVAR-LES NI DE QUE HI HAGUI GENT PRACTICANT UN ALTRE ESPORT O ENTRENANT A LA 
MATEIXA PISTA. EL BASQUET SEMPRE HI SURT PERDENT EN AQUESTS CASOS.  

Valoració Econòmica 

A VALORAR I DEFINIR PER L'AJUNTAMENT  

 

 

 

 

CODI PS 31 TÍTOL ZONA D'OCI CANÍ: PIPICAN 

Entitat No 

Descripció 

Estaria bé que al poble hi hagués un espai tancat per poder dur els cans sense corretja, el que es 
diu pipican, perquè poguessin relacionar-se lliurament amb altres cans. Un espai que en aquests 
moments podria ser molt adequat és el descampat que hi ha devora el pàrquing de davant el 
parc.  

Valoració Econòmica 

No té gairebé cost econòmic perquè només suposarà fer un tancament a alguna zona ja existent  

 

CODI GC 3 TÍTOL Àrea Recreativa 

Entitat No 

Descripció 

Fer una àrea recreativa (merendero) amb bancs i taules de fusta, i zones amb torradores. 
Proposta pensada per junta-se en familia, amics, etc i passar el dia a l'aire lliure.  

Valoració Econòmica 

Proposta per a Galilea, crec que entra dins el pressupost de máxim 8.000€  

 

CODI GC 4 TÍTOL Exposició de fotografies al carrer 

Entitat No 
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Descripció 

L'Escola de Ball de Galilea celebra el seu 20è aniversari aquest curs 2022-2023. Per iniciar la 
celebració, entre altres coses, es va fer un calendari de l'any 2022 amb fotografies que recreen 
escenes del segle XIX a diferents racons del municipi. Aquest projecte es va poder dur a terme 

gràcies a l'aportació econòmica de l'Ajuntament. 
Ja que tenim moltes fotografies fetes consideram que hauriem d'aprofitar la tasca feta per oferir 

alguna cosa més i poder-les mostrar a la gent del poble. 
Així hem pensat fer una exposició en gran format al carrer. Escollir unes 8-10 imatges, imprimir-
les a tamany 2m x 1.5m per penjar-les a diferents indrets del poble de Galilea durant un mes o 

dos a la primavera - estiu del 2023. Per exemple, a la barana de la Casa de Cultura, al carreró cap 
a la Plaça, entre altres. 

Es podrien cercar diferents fils conductors a l'exposició, per exemple: La Societat del segle XIX, 
Les feines de dones a la Galilea del segle XIX, Les estacions de l'any. 

En definitiva, aprofitar una tasca feta amb anterioritat per donar a conèixer més del nostre 
passat a la gent del poble.  

Valoració Econòmica 

Hem sol·licitat pressupost a l'empresa www.concordimpresion.com per elaborar panells de 2m x 
1.5m en 2 tipus de materials: 
- Opció A: Impressió en lona de fundició 510gr, tensada sobre bastidor de fusta fabricat amb 
llistó de fusta 45/45 mm. Mesures 200x150mm --> 188 €/unitat + 21% d'IVA. Si en féssim 8 seria 
1504€ + 21% d'IVA 
- Opció B: Impressió sobre llenç de 370gr, tensat sobre bastidor de fusta fabricat amb llistó de 
fusta 45/45 mm. Mesures 200x150mm --> 235 €/unitat + 21% d'IVA. Si en féssim 8 seria 1880€ + 
21% d'IVA  

 

CODI GC 5 TÍTOL Exposició de fotografies al carrer 

Entitat No 

Descripció 

L'Escola de Ball de Galilea celebra el seu 20è aniversari aquest curs 2022-2023. Per iniciar la 
celebració, entre altres coses, es va fer un calendari de l'any 2022 amb fotografies que recreen 
escenes del segle XIX a diferents racons del municipi. Aquest projecte es va poder dur a terme 

gràcies a l'aportació econòmica de l'Ajuntament. 
Ja que tenim moltes fotografies fetes consideram que hauriem d'aprofitar la tasca feta per oferir 

alguna cosa més i poder-les mostrar a la gent del poble. 
Així hem pensat fer una exposició en gran format al carrer. Escollir unes 8-10 imatges, imprimir-
les a tamany 2m x 1.5m per penjar-les a diferents indrets del poble de Galilea durant un mes o 

dos a la primavera - estiu del 2023. Per exemple, a la barana de la Casa de Cultura, al carreró cap 
a la Plaça, entre altres. 

Es podrien cercar diferents fils conductors a l'exposició, per exemple: La Societat del segle XIX, 
Les feines de dones a la Galilea del segle XIX, Les estacions de l'any. 

En definitiva, aprofitar una tasca feta amb anterioritat per donar a conèixer més del nostre 
passat a la gent del poble.  

Valoració Econòmica 

Hem sol·licitat pressupost a l'empresa www.concordimpresion.com per elaborar panells de 2m x 
1.5m en 2 tipus de materials: 
- Opció A: Impressió en lona de fundició 510gr, tensada sobre bastidor de fusta fabricat amb 
llistó de fusta 45/45 mm. Mesures 200x150mm --> 188 €/unitat + 21% d'IVA. Si en féssim 8 seria 
1504€ + 21% d'IVA 
- Opció B: Impressió sobre llenç de 370gr, tensat sobre bastidor de fusta fabricat amb llistó de 
fusta 45/45 mm. Mesures 200x150mm --> 235 €/unitat + 21% d'IVA. Si en féssim 8 seria 1880€ + 
21% d'IVA  

http://www.concordimpresion.com/
http://www.concordimpresion.com/
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CODI GC 5 TÍTOL Recuperació del banc de Ses Timbes 

Entitat No 

Descripció 

La Plaça de Galilea es va remodelar fa uns anys fent desaparèixer el banc de Ses Timbes, un 
element simbòlic de la plaça i de tot el poble de Galilea. Sí, és un mirador fantàstic per poder 

contemplar les vistes però també era un punt de trobada, un lloc per poder seure a la plaça i fer 
poble. Amb la remodelació ha desaparegut aquesta segona funció i molta gent del poble ho 

repeteix sovint. 
La proposta és retirar el que hi ha ara i recuperar l'anterior banc. I si es va fer aquesta actuació 

per raons seguretat s'hauria de cercar una altra alternativa que no modifiqui la imatge ni la 
funció de Ses Timbes. Per exemple, col·locar una xarxa de seguretat al marge.  

I el més important, arribar a un acord amb la gent del poble del que és més adequat. 
  

Valoració Econòmica 

La despesa econòmica dependrà de la tècnica que s'utilitzi. 
Si 8000€ no són suficients per executar la totalitat del projecte que serveixin per iniciar-lo.  

 

CODI GC 6 TÍTOL Parc Infantil 

Entitat No 

Descripció 

Reemplazar el actual parque infantil con una nueva estructura con algo de similar tamaño o 
columpios . Renovando a la vez el suelo y la zona de los vestuarios de el campo de Galilea. 
  

Valoració Econòmica 

8.000 € 

 

CODI PS 32 TÍTOL Pista multiesport Volleyball + Basket 
3X3 

Entitat No 

Descripció 

Instal·lar una pista multiesport amb sòl prefabricat que inclueix pista de basket 3x3 profesional i 
pista de volleyball. La ubicació seria en un espai públic com el poliesportiu o el casal de joves. 
  

Valoració Econòmica 

La pista es d'un dels fabricants més reconeguts en el món del basket: Oncourt 
Superfície de la pista 9,38 x 9,38 m 
En funció de la seva ubicació s'hauria de plantejar la necessitat de construir la subestructura 
correcta per a garantir la planicidad i anivellament requerit per a un bon joc. 
Inclueix xarxa de volleyball 8,5 m. d'amplada 
Inclueix canastra de basket profesional Megaslam 60" regulable en alçada (de 1,67 m. fins 3,05 
m.) Pressupost final: 11.700 € 
Opció 2: es podria utilitzar la canastra que ja existeix en el poliesportiu i el pressupost seria: 
9.200 € 
 
Anotació: el pressupost no inclueix la sub-estructura en cas de esser necesaria. 

 

CODI PS 33 TÍTOL Concert de la Pegatina 



 pàg. 23 

Entitat No 

Descripció 

 
concert la Pegatina a Puigpunyent  

Valoració Econòmica 

10.000€ 

 

CODI PS 34 TÍTOL Marge de pedra + pistes de petanca + 
merendeeos 

Entitat No 

Descripció 

Habilitar una zona per les pistes de persnca i taules per estar a la zona de damunt on estarà 
l’skatepark. Es necessita d’un marge de pedra en sec per habilitzar zona i embellir-ho.  

Valoració Econòmica 

10.000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


