
RELACIÓ DE LES PROPOSTES FINALISTES
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022-2023

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 €

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. 
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Pista de pàdel

Exposició d’artistes locals

Bus Batxillerat i FP

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

Cobertura de les pistes de pàdel

La proposta més repetida ha estat la necessitat de construir una nova pista de pàdel. Actual-
ment 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.

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

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 €

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 guanya-
dora dependrà de la disponibilitat dels espais actuals. Cost 15.000 €.

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

06

08

09

10

07

Millorar Espai Co-Working

Electromobilitat Puigpunyent

Electromobilitat Galilea

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

Zona d’oci caní: Pipican

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 €. 

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 €

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 €

Dedicar 20.000 € del pressupost de l’Ajuntament a sufragar les despeses de la ciutadania que 
realitza pràctiques esportives al municipi de Puigpunyent.

Aquesta proposta neix de dues propostes presentades que tenien el mateix objecte: la crea-
ció d’una zona protegida i ben informada d’oci per als cans i els seus propietaris. La zona pro-
posada 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 €
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Subvenció per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Tancament total del camp de futbol 11

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

Ordenació del tràfic

Canvi d’ubicació de les Colònies Felines

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 dis-
posa 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 €.

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 €.

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

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 €.

Proposta per modificar la localització de les Colònies Felines de Puigpunyent lluny de les 
zones residencials. Cost 500 €. 
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Projecte pilot de recollida selectiva de residus a Conques

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

Àrea recreativa Galilea

Exposició de fotografies al carrer

Nou asfaltat i millora enllumenat públic del carrer de la vila

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 recolli-
da porta a porta. Cost 8.000 €. 

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 € 

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€

Fotografies de gran format extretes del projecte de calendari de l’any 2022 instal·lades a di-
versos punts de Galilea per exemple a la plaça. Escollir unes 8-10 imatges. Cost 2.000€

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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Concert de la Pegatina

Un Casal Recreatiu

Recuperació de Ses Timbes

Marge de pedra + petanca + berenadors

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

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

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 exem-
ple, col·locar una xarxa de seguretat al marge.

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€

21 Pista Multiesportiva Voleibol + Basket 3X3

Instal·lar una pista multiesportiva amb sòl prefabricat que inclou pista de Basket 3x3 profes-
sional i pista de voleibol. La ubicació seria a un espai públic com el poliesportiu o el casal. 
Cost 20.000€. 
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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. 

INFORMES DE VALIDACIÓ DE LES  
PROPOSTES REBUTJADES
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Parc Infantil de Galilea

Circuit d’entrenament de motocross/enduro infantil

Camí Fit i Camí de Vianants Son Serralta-Puigpunyent

Skatepark

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

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 possi-
bilitat de compaginar el dos esports. 

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. 

A través de la subvenció del Consell de Mallorca pel Foment de l’Esport l’Ajuntament de Pui-
gpunyent ha obtingut els fons necessaris per dur a terme aquesta actuació. Esta previst que 
les obres comencin en mes de gener. 
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