
Núm. Propostes ALGAIDA PER PASSAR A VOTACIÓ Valoració econòmica Document adjunt VOTACIÓ Observacions
1A Redacció projecte bàsic de peatonalització de la Plaça i els seus voltants 20.000 € SI
2A Tancament del parc infantil de la Ronda de Ponent 2.000 € SI
3A Biblioteca al carrer on es puguin recollir i deixar llibres 3.000 € 10 SI
4A Concurs d'Idees per planificar i reordenar la zona d'equipaments d'Es Porrassar 30.000 € 9A SI
5A Parc d’entrenament a l’aire lliure de calistènia 10.000 € 7 i 8 SI
6A Redacció del projecte de reforma del casal de joves 30.000 € 4 SI
7A Material de joc al pati de l'escola 8.000 € 13 SI
8A Renovació parc infantil d’es Porrassar 15.000 € SI
9A Editar una Guia Turística del Municipi 3.000 € SI 

Propostes ALGAIDA que ja están previstes o en estudi per a futures inversions

Recollida selectiva d'envasos 2 cops per setmana NO
Ja està contemplat dins el nou contracte del servei de recollida de la Mancomunitat 

des Pla
Construcció pista de volei platja a Es Porrassar NO Ja està prevista la seva execució

Netejar d'herbes les voreres dels camins NO
Per aquest fi, enguany s’ha fet un nou contracte per desbrossar camins. Es pot fer 

instància a l'ajuntament sol·licitant actuar als camins per establir prioritats.

Instal·lació d'un mirall a la intersecció del carrer de s'aigua i el carrer de Pare Bartomeu Pou per 

veure els vehicles que van en sentit ascendent.
50 € NO Ja s'ha sol·licitat a la Policia local 

Revisar i substituir, en cas de deteriorament, ses senyals de dins es poble NO
Les senyals deteriorades ja les substitueix l’Ajuntament. Qui en tengui coneixement 

d’alguna que ho comuniqui a l’Ajuntament i seran substituides

Instal·lar miralls per ambdues direccions al camí de Son Arboç amb carrer de Palma 100 € NO
Segons el pla de mobilitat d'Algaida està previst que el Camí de Son Arbós sigui de 

sentit únic amb accés directe des del Carrer de Palma

Direcció única i embelliment del C/ Cavallers NO
Des del passat dilluns 7 de juny ja és de direcció única i està prevista una millora de 

les voravies al proper Pla d'Obres i Serveis

Limitar i controlar la velocitat dels vehicles que circulen pel carrer Nou NO Ja està prevista la col·locació de reductors de velocitat a la part alta del carrer.

Arreglar i millorar la voravia del C/ Aigua pujant a l'esquerra entre els números 14 i 28 NO

Recentment ja s'ha fet una actuació al carrer de s'Aigua i s'ha de valorar  si la 

proposta afecta a la actual recollida de pluvials. La tendrem en compte per a futures 

actuacions a aquest carrer.

Arreglar i aixamplar la voravia del carrer Tanqueta NO Sobrepassa el pressupost, però es tindrà en compte a futures inversions

Projecte de creació d'itinerari paisatgístic i patrimonial Algaida-Castellitx i Recuperació de llocs 

emblemàtics com el Cementiri dels apestats, canats, talaiots, etc
30.000 € 11A NO

És un projecte a valorar per la Comissió de Cultura i Patrimoni. Com que passa per 

finques particulars és mal de valorar el cost econòmic i sobretot el temps d'execució 

segurament serà més d'un any

Redacció projecte per a la construcció de nou pavelló poliesportiu a la zona d'equipaments 

situada entre la Variant i el camp de futbol.
140.000 € 2 NO

Coneixem la necessitat de disposar d'un nou pavelló i per tant es pot incloure dins el 

Concurs d'Idees per reorganitzar la zona esportiva del Porrassar i sol·licitar una 

subvenció per la redacció del projecte bàsic del nou pavelló.

Construcció de pista de pàdel coberta 20.000 € NO

El cost supera la quantitat proposada (una pista sense ser coberta costa 60.000 euros 

aproximadament. S'inclourà la construcció d'una nova pista al Projecte de 

reorganització de la zona esportiva des Porrassar

Aprofitar solars del centre del poble per fer aparcaments. NO

Els solars són privats. S’haurien de comprar i això sobrepassa el pressupost. De totes 

maneres, l’ajuntament n’és conscient d’aquesta problemàtica i està mirant de posar-

hi solució

Millorar l'eficiència energètica de la iluminació del camp de futbol NO
Sobrepassa el pressupost, però ja està previst dins el PAES (Pla de Sostenibilitat 

Ambiental)
Fer les feines a consciència NO No és una proposta concreta. Acceptam propostes de millora
Iniciar les gestions amb les administracions pertinents per si existeix la possibilitat de tralladar 

l'actual quarter de la Guardia Civil a un nou edifici, més modern i funcional a l'espai disponible 

d'Es Porrassar per convertir l'actual en un teatre.

0 € NO
Actualment no es disposa d'un altre espai on ubicar el quarter ni les 6 vivendes 

exitents. Es pot parlar amb les autoritats pertinents.

Fer els tràmits d'expropiació d'un tram (aprox. 1000 m2) de la parcela 111 pol. 24 entre carrer 

d'Es Porrassar i el nou aparcament de la ronda de circumvalació, per tal d'allargar el carrer d'Es 

Porrassar i premetre la circulació de vianants i vehicles.

5.000 € NO Estam pendents de parlar amb la propietat. S'ha de fer una tassació dels terrenys 

Obertura al trànsit rodat del carrer de Na Fiola 30.000 € 11C NO
S'estudiarà la possibilitat amb el departament d'urbanisme. Afecta a una propietat 

privada.

Obertura del C/ Antoni Mª Alcover (del Carrer Pare B. Pou al C/ Ribera amb la modalitat de 

"Contribucions epecials"
NO

La proposta sobrepassa el pressupost i fa anys que no s'empren les contribucions 

especials però pot ser valorada per se inclosa a futures modificacions de les NNSS. 

Propostes ALGAIDA que no son de comptència municipal / normativa no ho permet / No son 

sostenibles

Control de velocitat a la Variant NO
Ja s'estàn fent controls rutinaris per part de la PL juntament amb tràfic. Es parlarà 

amb el Consell per millorar la senyalítica.

Asfaltar camí de Son Garbí NO
No està permès segons l'article 36 de la Llei 13/2018 de camins públics i rutes 

senderistes

Estació Meteorológica d'Algaida. Juntament amb xarxa BalearsMeteo.com, Centre Resiliencia 

Mallorca aportarà lloc i técnica per accés per internet en temps real i registres.
1.500 € 12 No Les inversions dels pressuposts s'han de realitzar a espais públics no privats

Asfaltar el tram que queda a Camí de Punxuat sense asfaltar NO
No està permès segons l'article 36 de la Llei 13/2018 de camins públics i rutes 

senderistes
Pas de vianants a la Variant a l'altura del camí de Darrere ses Vinyes NO Prohibit per la llei de carreteres

Policia local en servei 24 h. NO
Sobrepassa el pressupost i manquen efectius a totes les illes per cobrir les places de 

que disposam a la RLT
Fer murals a les façanes dels edificis públics d’artistes emergents NO La normativa no ho permet
Convertir en jardins verticals part de les façanes dels edificis de s'ajuntament i del mercat del 

peix emprant plantes carnoses i autòctones perquè sigui més sostenible
NO La normativa no ho permet

Recuperació dels rellotges de sol de l'església parroquial Sant Pere i Sant Pau 3.000 € 9B NO
No és un edifici municipal i s'ha de plantejar el projecte a la Comissió Mixta de 

Patrimoni CIM

Construcció de rellotge de sol multicultural a Sant Honorat 2.800 € 9C NO
No és un edifici municipal i s'ha de plantejar el projecte a la Comissió Mixta de 

Patrimoni CIM

Passeig peatonal de la rotonda de S'Hostal a l'aparcament de Cal Dimoni 18.000 € 11B i 5 NO

Encara que no és comptència municipal (carretera del Consell) s'ha fet una reunió 

amb el DI Infraestructures per sol·licitar que es faci el passeig per donar continuïtat al 

passeig de la variant.

Núm.  Propostes PINA per passar a votació Valoració econòmica Document adjunt Votació Observacions

1P
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
6.000 € SI

2P Instal·lació de paperes per excrements de cans 3.000 € SI
3P Instal·lació d'un "Parc cal·listènia per exteriors" al camp de futbol 10.000 € SI

4P Dotació d’equipament per a Ca’n Lluís, per a implantar una delegació del Casal de Joves a Pina. 20.000 € 6A Si

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

6P

Estudi per connectar els tres nuclis poblacionals d’Algaida amb itineraris per a bicicletes per 

camins secundaris municipals, que actuin com a “carrils bicis” evitant en lo possible les 

carreteres més segures.

10.000 € 6B SI

7P Pilons de protecció a la zona de la Creu de Sant Cosme 1.000 € SI
Propostes PINA que ja están previstes o en estudi per a futures inversions
Replantar la font, la part de dalt, perquè tengui plantes i flors tot l'any i estigui ben cuidat 10.000 € NO S'anirà fent un poc cada any amb la partida de Jardineria
Manteniment del camp d'esports Es Figueral NO Ja hi ha prevista una partida al pressupost municipal
Delimitar (pintar) les places d’aparcament. NO S'ha parlat amb Policia local i la brigada anirà fent les actuacions per carrers

Eixamplar i arreglar les voravies del carrer Major NO Ja esà prevista aquesta actuació i es pot veure el projecte al Portal de Transparència

Construcció de pista de pàdel al camp de futbol NO
Ja hi ha una subvenció del CIM per a la millorar i/o construcció d'instal·lacions 

esportives i està prevista la seva construcció
Aprofitamentar més l'espai del cap de futbol municipal pel poble. Unes ombres, taules,jocs, i 

els nins més grans poder jugar i no anar al parc infantil
15.000 € NO Amb la subvenció del CIM també es millorarà la zona del camp de futbol

Posar llimpiesa de TOTS els carrers setmanals NO Ja hi ha prevista la brigada de neteja cada setmana a Pina
Tancar el trànsit de vehicles: tram de carrer entre el carrer Major i carrer de Sa Font (estudi de 

mobilitat del nucli de Pina realitzat per l'Ajuntament d'Algaida Octubre 2020)
3 NO Previst al pla de mobilitat i s'executarà

Tancar el trànsit de vehicles (2): tram de sa Plaça fins el carrer Ramon Llull, a l’alçada de 

l’Església (estudi de mobilitat del nucli de Pina realitzat per l'Ajuntament d'Algaida Octubre 

2020)

1 NO Previst al pla de mobilitat i s'executarà

Organitzar mensualment activitats familiars NO Es parlarà amb el COF i els regidors per planificar activitats 

Asfalt camí de ses moles NO 
No està permès segons l'article 36 de la Llei 13/2018 de camins públics i rutes 

senderistes

Asfalt al camí de Son Bou (dipòsit d'aigua) NO
No està permès segons l'article 36 de la Llei 13/2018 de camins públics i rutes 

senderistes

Arreglar balustrada del cementeri NO Ja hi ha prevista una partida al pressupost municipal

Activitats per a gent gran de promoció de l'autonomia personal NO
Si hi ha quòrum suficient per fer activitats de la Mancomunitat a Pina es podràn dur a 

terme a Can Lluís com altres anys

Arreglar aceres del poble de Pina 80.000 € NO Està previst per fases als propers Plans d’obres i Serveis del CIM

Ronda amb Llum i asfalt per caminar NO
Falta concretar més la proposta, si és a un camí en rústic que no està asfaltat no es 

pot asfaltar

Adequació de Can Lluís per a representacions musicals i/o teatrals NO s'ha de concretar la proposta i valora el cost i la viabilitat segons l'espai disponible

Propostes PINA que no son de comptència municipal / normativa no ho permet / no son 

sostenibles
Escoleta d'infantil i primària a Pina NO No és  de competència municipal

Projecte bàsic de piscina municipal al camp de futbol 20.000 € NO
No és sostenible econòmicament, per dos mesos a l’any tenint en compte que hi ha 

piscina municipal a Algaida
Bus o furgoneta llançadora de Pina a Algaida per poder tenir els mateixos autobusos per baixar 

a Palma i les mateixes facilitats. A Pina els que tenim feina a les 9h a Palma hem d'agafar el bus 

de les 6.45h.

NO No és competència municipal i tampoc és un  projecte quantificable econòmicament

Núm. Propostes RANDA per passar a votació Valoració econòmica Document adjunt Votació Observacions
1R Acondicionament i millora del parc infantil 25.000 € SI

2R
Papereres repartides per el poble amb bosetes per defecacions dels cans i cartells informatius 

de les sancions que conlleva no llevar-ho.
1.000 € SI

3R Jardineres amb flors al carrer de la font 2.000 € SI
4R Prohibir aparcar al carrer font 1.000 € SI

5R
Reconvertir el carrer Vileta i el carrer Pare Munar en zona ACIRE d'accés i aparcament restringit 

a residents empadronats com s'ha fet al carrer de la Font
0 € SI

6R Declarar Randa lliure de renous 0 € SI
Propostes RANDA que ja están previstes o en estudi per a futures inversions

Millorar aigua potable del poble NO

L'aigua potable del nucli urbà de Randa compleix amb les normes sanitàries i es va 

comprovant de manera periòdica per l'empresa concessionària amb analítiques 

revisades per Sanitat i la mateixa empresa Hidrobal.
Millorar sol del carrer del puig , més enllumenat i més netetja. 1.000 € NO Es pot incloure a un futur pla d'obres i serveis
Pilones al carrer de sa font per evitar que els no residents al carrer puguin passar amb cotxes 

per carregar bidons d’aigua de la font
1.000 € NO Ja està previst que no s'hi pugui transitar o estacionar

Habilitar el punt de càrrega de cotxes elèctrics 500 € NO Està previst pendent de Endesa
Habilitar un únic camí de senderisme als Santuraris per tal d'evitar destrosses a l’entorn 5.000 € NO Està previst dins la Ruta Ramón Llull
Posar una barrera amb un pany al Punt Verd per tal d'evitar que no contribuents de Randa 

llancin les escombraries
1.000 € NO Aviat es canviarà l'accès al punt verd per targetes unipersonals

Propostes RANDA que no son de comptència municipal / normativa no ho permet / no son 

sostenibles
Control de velocitat als carrers de Randa amb radars pedagògics, reductors de velocitat a les 

entrades…
2.000 € NO S'ha de demanar a carreteres


