
Núm. Propostes ALGAIDA Valoració econòmica Puntuació

7A Material de joc al pati de l'escola 8.000 € 419

1A Redacció projecte bàsic de peatonalització de la Plaça i els seus voltants 20.000 € 354

5A Parc d’entrenament a l’aire lliure de calistènia 10.000 € 332

8A Renovació parc infantil d’es Porrassar 15.000 € 329

4A Concurs d'Idees per planificar i reordenar la zona d'equipaments d'Es Porrassar 30.000 € 278

TOTAL ALGAIDA 83.000 €

6A Redacció del projecte de reforma del casal de joves 30.000 € 271

2A Tancament del parc infantil de la Ronda de Ponent 2.000 € 210

3A Biblioteca al carrer on es puguin recollir i deixar llibres 3.000 € 206

9A Editar una Guia Turística del Municipi 3.000 € 139

Núm.  Propostes PINA Valoració econòmica Puntuació

6P 10.000 € 343

4P 20.000 € 201

3P Instal·lació d'un "Parc cal·listènia per exteriors" al camp de futbol 10.000 € 195

TOTAL PINA 40.000 €

5P Pèrgoles per fer ombra a l'estiu al camp de futbol i a ca'n Lluís, Pina 10.000 € 186

2P Instal·lació de paperes per excrements de cans 3.000 € 158

1P 6.000 € 86

7P Pilons de protecció a la zona de la Creu de Sant Cosme 1.000 € 71

Núm. Propostes RANDA Valoració econòmica Puntuació

1R Acondicionament i millora del parc infantil Hort Son Romaguera 25.000 € 255

2R 1.000 € 177

6R Declarar Randa lliure de renous 0 € 157

4R Prohibir aparcar al carrer font 1.000 € 111

TOTAL RANDA 27.000 €

3R Jardineres amb flors al carrer de la font 2.000 € 98

5R 0 € 84

TOTAL 150.000 €

Estudi per connectar els tres nuclis poblacionals d’Algaida amb itineraris per a bicicletes per 
camins secundaris municipals, que actuin com a “carrils bicis” 

Dotació d’equipament per a Ca’n Lluís, per a implantar una delegació del Casal de Joves a 
Pina.

Llevar les places d'aparcament de davant la font de Pina (de sa creu a sa baixada de sa font) i 
fer l'acera més ample

Papereres repartides pel poble amb bosetes per defecacions dels cans i cartells informatius de 
les sancions que conlleva no llevar-ho.

Reconvertir C/ Vileta i C/ Pare Munar en zona ACIRE d'accés i aparcament restringit a 
residents empadronats com s'ha fet al carrer de la Font


