El Consell de Mallorca, en la seva vocació de servei públic, treballa per millorar
la qualitat de vida de les persones. A través del Pla d’obres i serveis, la institució
insular dóna suport als municipis de Mallorca amb el finançament d’obres i
serveis, infraestructures i equipaments, a tot Mallorca.
Com a presidenta del Consell de Mallorca, som ben conscient de la realitat que
vivim al nostre país. Els municipis arreu de l’illa demanen infraestructures
necessàries per a la ciutadania i, per aquest motiu, des de la institució insular la
implicació és màxima per a la construcció de tots aquests serveis: escoletes,
xarxes de sanejament i d’enllumenat públic, col·lectors d’aigües pluvials i
residuals, instal·lacions esportives, pavimentació de carrers i camins, o casals
joves, en són un exemple. A més, el Consell de Mallorca, dóna suport a les
corporacions locals de Mallorca per a la direcció d’obra i per a la redacció de
projectes, així com per a la supervisió i el seguiment d’aquests.
El Consell de Mallorca vol, a més, fer palesa la seva vocació d’ajuntament
d’ajuntaments i acostar-se als municipis de l’illa i ser més a prop de les necessitats
i els requeriments que té.

Títol: Pla d’Obres Serveis.
Editat per: Consell de Mallorca.
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Direcció Insular de Cooperació Local
Disseny gràfic, infografia i maquetació: Planet Graphic.

El POS és, també, un instrument per a assolir la igualtat de tota la ciutadania,
que té la voluntat d’ajudar especialment els municipis més petits de Mallorca,
sabent que són els que tenen més dificultats a l’hora d’aconseguir els recursos
que necessiten. Es tracta, a més, d’una forma d’incentivar l’obra pública en els temps
de crisi econòmica que travessam. És, sens dubte, una eina viva que el Consell
de Mallorca impulsa per a construir una Mallorca dotada d’infraestructures i
equipaments de qualitat a l’abast de tothom.

Impressió: Gràfiques Mallorca-Inca.
S’autoritza la reproducció d’aquesta edició sempre que
n’aparegui la procedència.
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Francina Armengol Socias
Presidenta del Consell de Mallorca
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Introducció

Una de les funcions fonamentals del Consell de Mallorca és donar suport als Ajuntaments
de l’illa i entre les moltes polítiques d’ajut està el Pla d’Obres i Serveis (d’ara en endavant,
POS), una línia destinada a impulsar les inversions, especialment en infraestructures, als
Ajuntaments.
El POS té molts d’anys d’existència i inicialment va néixer per ajudar als Ajuntaments a
construir infraestructures bàsiques i necessàries, en molt de casos inexistents o insuficients,
com clavegueram, xarxes d’aigua, asfaltat, enllumenat, etc...En aquells moments fou una
ajuda molt important pels nostres municipis.
Els darrers quinze anys s’han construït moltes i bones infraestructures per millorar els
serveis als ciutadans i ciutadanes. Als nostres pobles hi ha infraestructures esportives,
culturals, centres de dia, locals per joves, per la tercera edat i per suposat centres educatius
i sanitaris de molta qualitat. Obres que s’han pogut dur a terme per què han contat amb
finançament de fons europeus, del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca.
Des del departament de Cooperació Local i Interior hem assumit com nostres les prioritats
dels distints ajuntaments i, per saber quines eren de primera mà, cada any s’ha completat
una ronda de reunions amb tots els batles i batlesses per decidir quines havien de ser les
obres a realitzar, sense altre límit que els doblers disponibles en cada exercici pressupostari.
I no podem oblidar-nos de l’ajuda, mal de quantificar en termes monetaris, però d’una
importància en molts de casos cabdal, com són els convenis de cooperació tècnica,
aquells convenis mitjançant els quals l’equip d’arquitectes del departament elaboren els
projectes de l’obra en qüestió i se’n responsabilitzen de la seva direcció.
En aquesta legislatura, el Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca ha
destinat a les quatre convocatòries del POS, contant la de l’any proper, més de 41 milions
d’euros, amb els quals s’han pogut fer obres de millora del clavegueram, de l’asfaltat de
carrers i de l’enllumenat públic, però també centres esportius, culturals i cívics i molt
especialment un bon grapat d’escoletes, aportant la part que li corresponia abonar a
l’Ajuntament del pla d’escoletes posat en marxa pel Govern Balear i que ha suposat un
bot qualitatiu i quantitatiu en l’educació pública de 0 a 3 anys, vertadera assignatura
pendent a la nostra illa. Si a això li afegim la línia d’ajuts a la reparació de fuites d’aigua
de la xarxa de més de 2.300.000 € i la línia extraordinària recentment aprovada per ajudar
als Ajuntaments a minvar el seu greu endeutament, de nou milions d’euros, el Departament
de Cooperació Local haurà destinat als municipis de la nostra illa la important quantitat
de 57.254.382,61 euros que suposa un seriós esforç del Consell de Mallorca per donar
suport als Ajuntaments i promoure l’economia i el desenvolupament local.
Miquel Rosselló Del Rosal
Vicepresident i conseller de Cooperació Local i Interior del Consell de Mallorca

7

Molt del temps de la nostra vida transcorre a llocs comuns, llocs, d’en menor
o major grau, convivència; espais on gaudim de la vida social, on els nostres
infants es diverteixen, etc.
També utilitzam aquests espais quan ens translladam d’una banda a una altra,
i transitam distints tipus de vies de comunicació que fan part del nostre entorn
més immediat.
Alguns són nous i altres requereixen d’una reforma, a vegades necessiten ser
pavimentats i altres vegades enllumenats.

Santa Eugènia

Sigui com sigui, aquestes mateixes vies, places i passejos es degraden, van
perdent la seva esplendor amb l’ús continuat que en feim. Per això, cal
invertir amb la seva millora. Cal, per exemple, habilitar espais perquè els cotxes
no els ocupin de forma desproporcionada i invasiva. Cal embellir-los i fer-los
més amables per a viure’ls agradablement.
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Espais públics

Santa Maria

ESPAIS PÚBLICS

El Departament de Cooperació Local i Interior del Consell de Mallorca ha
invertit en aquestes obres 14.291.369,47 d’euros a distintes localitats mallorquines,
el que suposa el , 54,56% del seu cost total.
AJUNTAMENT PROJECTES D’OBRES PRESSUPOST APORTACIÓ % APORTACIÓ
TOTAL
CONSELL DE
CONSELL
MALLORCA
Millora i embelliment
ALARÓ
82.717,51
66.174,01
80%
de varis carrers
Rehabilitació, embelliment i dotació de
ALCÚDIA
53,51%
serveis de varis carrers 2.053.246,71 1.098.639,24
i ctra. Artà
Pavimentació camí de
Castellitx, rehabilitació
ALGAIDA
371.498,40
285.854,62
76,95%
de Sa Plaça i enllumenat públic de Pina
Empedrat de plaça
ARIANY
Església i reforma del
501.105,40
416.794,85
83,18%
centre parroquial
Xarxa d’enllumenat al
públic a varis carrers
ARTÀ
115.481,38
80.836,97
70%
i condicionament de
rodona Ses Païsses
Millora i embelliment
BANYALBUFAR del poble i dotació de
275.109,58
241.766,29
87,88%
serveis des Port
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Millora paviment i
infraestructures a
diversos carrers
Vianització del carrer
BÚGER
Major i Sagrista
Remodelació del camí
CALVIÀ
de Cala Fornells (Peguera)
Remodelació del carrer
CAMPANET
de Sa Creu
Reforma places,
CONSELL
avingudes i diversos
carrers
CONSORCI RIBA Aparcament a Corea
Remodelació pl. Mare
de Déu, pavimentació
COSTITX
de camins i millores al
carrer Unió
Dotació serveis Empeltada i Ses Coves i paviDEIÀ
mentació i enllumenat
de diversos carrers
Obres de reforç de
murs i enllumenat
ESCORCA
públic de Sa Calobra i
el camí de Lluc-Sóller
Condicionament camí
a Cala Estellencs i adeESTELLENCS
quació ambiental del
passeig peatonal i les
marjades de Confit
instal·lació enllumenat
FELANITX
públic i reforma carrer
Caritat
Dotació de serveis,
FORNALUTX
renovació paviment i
marges de varies vies
Dotació de serveis a
INCA
varies vies
LLORET DE
Millora de varies vies i
VISTALEGRE
la plaça
Ordenació obres i
LLOSETA
instal·lacions de vaires
vies i espais públics
Pavimentació i millora
LLUBÍ
del camí des Camp
d’es Pi
Remodelació de l’avinMANACOR
guda Pins i la carretera
a Son Servera
BINISSALEM

ESPAIS PÚBLICS
549.457,64

384.620,35

70%

235.111,11

211.600,00

90%

562.552,19

155.770,70

27,69%

31.814,48

28.633,03

90%

395.377,93

316.302,35

80%

5.956.920,36

45.396,20

0,76%

661.426,18

567.277,47

85,77%

472.298,58

405.232,17

85,80%

611.371,21

423.999,91

522.324,40

370.179,93

85,43%

87,31%

113.690,42

68.214,25

60%

572.940,50

515.646,43

90%

326.500,02

163.250,01

50%

721.438,52

568.198,25

78,76%

884.080,21

707.264,17

80%

24.989,49

17.492,64

70%

181.228,82

90.614,41

50%

MANCOMUNITAT
PLA DE
MALLORCA
MANCOMUNITAT
SUD

Adobament de camins
municipals

79.750,00

64.844,72

81,31%

Millora dels camins de
C’an Llis i de ses Farons
d’eines
MANCOMUNITAT Equipaments
de manteniment dels
TRAMUNTANA
carrers i jardins
Reforma de places i
MANCOR DE
millora de serveis a la
LA VALL
via pública
Condicionament i
MARIA DE LA
arbrat de voravies i
SALUT
asfaltat de carrers
Asfaltat i millora de
MARRATXÍ
voravies i enllumenat
públic de varis carrers
Reforma enllumenat
MONTUÏRI
públic
Adequació i compleMURO
mentació De voravies a
la vila de Muro
Restauració de paviPALMANYOLA ments i ampliació del
Parc Verd
Reforma de voravies,
asfaltat i ampliació de
PETRA
la xarxa pluvial de varis
carrers i reforma de la
Plaça Constitució
Millora infraestructura
de serveis urbans c/
POLLENÇA
Pescadors del Port de
Pollença
Asfaltat de varis carrers
PORRERES
i millora de voravies
Millora de varis carrers
SANT JOAN
i millora de la plaça del
Rei Joan Carles I
Reforma d ela plaça
SANTA EUGÈNIA Bernat i millora de voravies de varis carrers
Adequació de l’entorn
SANTA
de l’església de Santa
MARGALIDA
Margalida i l’escola

118.044,76

72.939,86

61,79%

14.117,20

13.336,52

94,47%

613.596,12

340.072,42

55,42%

904.240,32

783.065,61

86,60%

830.048,10

415.024,04

50%

71.523,79

58.764,97

82,16%

93.393,49

62.182,11

66,58%

350.278,63

252.893,34

72,20%

1.051.930,93

903.532,01

85,89%

304.281,35

161.116,97

52,95%

191.855,39

153.484,31

80%

477.604,27

393.205,37

82,33%

324.823,70

281.222,65

86,58%

631.538,05

371.047,67

58,75%

Espais públics

Espais públics
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ESPAIS PÚBLICS
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SANTA MARIA
DEL CAMÍ
SELVA

SENCELLES

SES SALINES

SINEU

SÓLLER

SON SERVERA

VALLDEMOSSA
TOTAL
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Remodelació del carrer
Església i Oleza i part
499.323,77
399.459,00
de la plaça
Reposició ferm asfàltic
151.625,99
121.300,79
carrers de varies vies
Adequació de la zona
verda i dotació de serveis al carrer Donants
557.104,86
467.173,15
de sang i reordenació
del trànsit del casc urbà
Re urbanització del
carrer de Borja Moll, la
plaça historiador Lladó
639.421,94
319.370,61
i la zona verda del pati
Escoles Velles
Dotació serveis urbanístics al carrer Institut i
millora de l’enllumenat
200.235,24
156.884,32
públic de diversos
carrers
Pavimentació, condicionament i enllumenat
402.594,50
241.556,70
de varis carrers
Dotació serveis diversos carrers i enllumenat
1.467.097,42
855.445,07
públic de varis espais
públics
Millora de l’enllumenat
97.119,23
75.364,52
públic
26.195.905,60 14.291.369,47

EQUIPAMENTS CULTURALS
80%
80%

83,86%

49,95%

La cultura és un dels eixos més importants per a vertebrar un país; i, per això
mateix, és una de les prioritats del Consell de Mallorca.
Com a bé intangible, expressió popular de creativitat i manera d’entendre la
vida, té el suport de tota la institució en general i del departament de Cultura
en particular.
Però aquestes expressions culturals requereixen, de forma imprescindible,
d’espais on poder manifestar-se. Espais com casals, teatres, auditoris, etc. I
aquí és on el departament de Cooperació Local i Interior cobra importància,
importància que es tradueix en 2.601.302,12 d’euros d’inversió en aquest tipus
d’infraestructures, el que suposa el 59,97% del total.
Els veïnats de moltes localitats de l’illa han vist com es construïen, rehabilitaven
o abellien espais culturals dels seus municipis.

78,35%

60%

58,31%

AJUNTAMENT PROJECTES D’OBRES PRESSUPOST APORTACIÓ % APORTACIÓ
TOTAL
CONSELL DE
CONSELL
MALLORCA
Edifici polivalent de
ALCÚDIA
Ca’n ramis i ordenació
1.314.079,87
681.295,96
51,85%
de l’entorn
ALGAIDA

54,56%

456.769,19

319.738,44

Reforma edifici Ses
313.478,58
188.087,15
Escoles
Reforma edifici entre
COSTITX
mitjaneres “Ca ses
322.681,72
258.145,38
Monges”
Reforma Teatre muniLLUBÍ
55.890,00
39.123,00
cipal
Equipament Teatre
PETRA
160.930,24
112.651,17
municipal
Rehabilitació edifici
POLLENÇA
polivalent Miquel
489.492,46
94.746,23
Capllonch
Accessos al nou auPORRERES
678.025,00
473.620,00
ditori
Construcció del centre
SANT JOAN
190.906,10
152.724,88
multi ús
Condicionament de
l'antiga escola per
VALLDEMOSSA
355.140,76
281.169,91
escola de música, sala
polivalent i tallers
TOTAL
4.337.393,92 2.601.302,12
ARTÀ

77,60%

Casal Jove de Música

Equipaments culturals

Espais públics

ESPAIS PÚBLICS

70%
60%
80%
70%
70%
19,36%
69,85%
80%

79,17%
59,97%
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Poques prioritats socials hi ha que siguin equiparables a l’educació. No debades
s’ha dit sempre que invertir en educació és invertir en futur.
Apostar per l’atenció integral (no només acadèmica o formativa) de les noves
generacions és apostar per un país i un planeta millor, una societat més valuosa
i un major benestar per a les persones, per citar tres dels beneficis més evidents.
A nivell formatiu, el primer escaló és el de les escoletes, i és on l’esforç del departament de Cooperació Local i Interior ha estat més gran. A alguns dels pobles
on no existia aquest servei, s’ha construït un centre; i a d’altres que calia reformar els espais ja existents, s’ha fet amb el mateix interès i cura.

Montuïri

A més d’això, dins el Pla d’Obres i Serveis dels darrers 4 anys, hi han tengut
cabuda centres d’educació primària (el segon escaló, si seguim amb la
terminologia emprada abans) i altres espais així mateix d’importància cabdal
per a un correcte creixement dels infants, com són els espais lúdics i esportius
destinats als més petits, que també han estat objecte de subvencions.
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El total d’aquestes inversions ha estat de 3.773.290,20 d’euros, que suposa el
57,39 % del total.

Escoletes municipals

Deià

ESCOLETES MUNICIPALS

AJUNTAMENT PROJECTES D’OBRES PRESSUPOST APORTACIÓ % APORTACIÓ
TOTAL
CONSELL DE
CONSELL
MALLORCA
Construcció del centre
ALARÓ
d’educació infantil
316.831,12
221.781,79
70,00
municipal
Condicionament
del Convent de Ses
BÚGER
306.882,66
245.506,13
80,00
Monges per escoleta
municipal
Construcció d’un cenCAMPANET
tre d’educació preesco- 633.211,51
483.845,51
76,41
lar municipal
Construcció i climaCONSELL
tització de l’escoleta
445.080,63
243.255,46
54,65
municipal
DEIÀ
Escoleta de 0 a 3 anys
416.034,34
217.627,47
52,31
Adequació local muESTELLENCS
nicipal per escoleta
447.746,44
314.997,17
70,35
infantil
LLORET DE
Construcció escoleta
186.190,00
66.947,08
35,96
VISTALEGRE
municipal
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MANCOR DE
LA VALL
MONTUÏRI
SANT LLORENÇ
DES
CARDASSAR
SANTA
MARGALIDA
SANTA MARIA
DEL CAMÍ
SENCELLES
SINEU
SÓLLER
VILAFRANCA
DE BONANY
TOTAL

Ampliació de l’escoleta
municipal
Construcció de l’escoleta municipal
Construcció de l’escoleta municipal
Construcció de l’escoleta municipal
Dotació de serveis
del centre d’educació
infantil i primària
Construcció del centre docent municipal
d’educació infantil
Ampliació de l’escoleta
municipal
Construcció de l’escoleta infantil municipal
Reforma de l’escoleta
municipal “Es Cucarells”

XARXA DE CLAVEGUERAM I AIGÜES PLUVIALS
130.577,46

60.000,00

45,95

452.050,23

270.170,36

59,77

573.427,53

299.460,00

52,22

969.799,17

383.347,36

39,53

63.220,00

50.576,00

80,00

781.422,39

466.545,92

59,70

261.480,43

193.875,40

74,15

405.305,29

140.825,00

34,75

186.078,13

114.529,55

61,55

6.575.337,33 3.773.290,20

57,39

En el nostre dia i dia, multitud d’elements que són imprescindibles per a gaudir
d’una bona qualitat de vida, romanen fora de l’abast dels nostres ulls.
El departament de Cooperació Local i Interior ha invertit en millorar carrers i
places, en construir escoletes i centres culturals, en equipaments esportius, i en
altres obres d’igual dimensió. Però, de la mateixa manera, s’han subvencionat
projectes relacionats amb infraestructures de primera necessitat, tot i que no
siguin tan vistoses com les que acabam d’esmentar: concretament, tot el que fa
referència a la xarxa d’abastiment i sanejament d’aigües.
Entre xarxes d’aigües pluvials, col•lectors, clavegueram i dipòsits, a moltes
localitats de l’illa, el Consell hi ha invertit 13.001.075,17 d’euros, el 62,93% del
total del cost.
AJUNTAMENT PROJECTES D’OBRES PRESSUPOST APORTACIÓ % APORTACIÓ
TOTAL
CONSELL DE
CONSELL
MALLORCA
Millora de la xarxa
ALARÓ
d’aigües pluvials del
1.506.653,38 1.205.322,70
80%
casc urbà
Millores al sanejament
pluvial i la xarxa de
ANDRATX
clavegueram De varies
991.122,93
607.145,14
61,26%
vies i la xarxa separativa
d’aigües a la Vila
Renovació de la xarxa de canonades de
ARTÀ
1.880.837,58 1.316.586,30
70%
l’abastament, sanejament i pluvials
Obres a la xarxa de
BUNYOLA
clavegueram i aigua
421.545,37
303.798,57
72,07%
potable
Millora dels serveis
d’evacuació d’aigües
CALVIÀ
950.190,92
404.796,37
42,60%
pluvials i clavegueram
de El Toro i Son Ferrer
Remodelació del carrer
de la Teulera i els pluCAMPANET
67.396,00
53.916,80
80%
vials al Camí Blanc des
de la plaça Son Pocos
Millora de la xarxa
CAPDEPERA
d’aigües pluvials de
903.346,31
548.947,80
60,77%
varis carrers

Xarxa de clavegueram i aigües pluvials

Xarxa de clavegueram i aigües pluvials
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ESCOLETES MUNICIPALS
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Ampliació del dipòsit
d’abastament de Santa
Eugènia
Reparació de les esDEIÀ
cales de Can Pabo i el
clavegueram
Construcció dipòsit
regulador subministraESCORCA
ment aigua potable a
Es Guix i a Son Massip
Conducció d’aigües
ESPORLES
de la font Son Tries al
dipòsit municipal
Millora de la xarxa de
clavegueram i les caFELANITX
nonades d’aigua a varis
carrers
Instal·lació de col·lector
d’aigües pluvials i
INCA
residuals a varies vies
públiques
Millora abastament,
sanejament i pluvials
LLUCMAJOR
i enllumenat a varies
vies
Millora del drenatge
MANACOR
de la zona Es Creuers i
Sa Torre
Millora de la xarxa
MANCOMUNITAT d’aigües municipals
MIGJORN
a diversos punts del
municipi
Substitució i millora
de la xarxa d’aigua
MARRATXÍ
potable, clavegueram
i drenatge de varies
zones del municipi
Renovació d ela xarxa
d’aigua i clavegueram
MURO
de varies zones del
municipi
Canalització de les
aigües residuals, pluviPOLLENÇA
als i potable de varies
zones
CONSORCI
D’AIGÜES

132.456,76

127.225,82

XARXA DE CLAVEGUERAM I AIGÜES PLUVIALS
96,05%

243.989,00

219.590,10

90%

614.794,92

496.338,92

80,73%

29.666,30

23.733,04

80%

474.384,10

1.394.032,82

284.630,45

697.016,41

60%

50%

1.167.573,44

583.786,72

50%

1.409.490,41

699.521,90

49,63%

157.217,54

114.641,38

72,92%

1.296.093,33

648.046,65

50%

935.631,71

576.409,06

61,61%

398.709,98

211.116,93

52,95%

Dotació de clavegueram i aigua potable
al nucli urbà de Son
PUIGPUNYENT
693.478,35
563.555,97
Serralta, i millora del
sistema de canalització
d’aigües
Pavimentació i drenatje
SA POBLA
d’aigües pluvials de
949.213,36
569.528,01
varis carrers
Canalització de sistema
SANTA
de recollida d’aigües
91.177,00
79.908,10
EUGÈNIA
pluvials al nucli urbà
Adequació i reposició
SANTA
de la xarxa de saneja595.063,00
343.410,85
MARGALIDA
ment a Can Picafort
Sanejament sanitari
SANTANYÍ
dels diferents nuclis del 1.465.620,35
807.465,76
municipi
Construcció de depòsit
d’aigua a Biniamar
i millora de la xarxa
SELVA
790.228,30
632.182,64
d’aigua potable del
tram Caimari-BinibonaMoscari
Implantació de sistemes de drenatge
SES SALINES
223.000,00
165.241,63
d’aigua pluvial a varis
carrers
Dotació de serveis
d’aigua i clavegueram
VALLDEMOSSA
876.934,86
717.211,15
de varis zones del municipi
TOTAL
20.659.848,02 13.001.075,17

81,27%

60%

87,64%

57,71%

55,09%

80%

74,10%

81,79%
62,93%

Xarxa de clavegueram i aigües pluvials

Xarxa de clavegueram i aigües pluvials
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XARXA DE CLAVEGUERAM I AIGÜES PLUVIALS
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El criteri polític del Departament de Cooperació Local i Interior aquesta
legislatura, a l’hora de distribuir les ajudes del Pla d’Obres i Serveis, ha estat el
d’afrontar les inversions que han sol•licitat els distints ajuntaments mallorquins.
Un dels capítols on s’hi ha destinat un volum important de doblers és el que fa
referència a la millora o dotació de nous equipaments esportius.
Dins d’aquest concepte s’inclou des de l’ampliació de poliesportius o la
construcció de piscines i camps de tennis fins a les reformes de camps de futbol
(per instal•lar-hi grades o dotar-los de gespa artificial, per esmentar dos exemples).
La qualitat de vida dels nostres conciutadans, per tant, s’ha incrementat,
possibilitant-los una pràctica de l’esport en unes condicions més bones i dotant
d’infraestructures modernes i polivalents als municipis que han apostat per
aquestes inversions.

Pina

En total, el Pla d’Obres i Serveis hi ha destinat 6.222.515,89 d’euros, el 65,72%
del cost total.
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AJUNTAMENT PROJECTES D’OBRES PRESSUPOST APORTACIÓ % APORTACIÓ
TOTAL
CONSELL DE
CONSELL
MALLORCA
Remodelació i ampliaALGAIDA
ció del recinte esportiu
292.533,82
204.773,67
70%
“Es Figueral”
Millora camp de futbol i espais exteriors i
ARIANY
452.368,64
361.894,91
80%
construcció de nous
vestidors
Instal·lacions a la zona
BANYALBUFAR
186.907,06
145.563,21
77,88%
esportiva
Millora de les instal·
BÚGER
lacions del poliesportiu
367.666,02
294.132,82
80%
municipal
Construcció de la pisciBunyola
474.377,55
284.626,53
60%
na coberta municipal
Conversió de la pista
polivalent en una pista
CAMPANET
de pàdel i tennis en el
325.708,42
260.566,74
80%
poliesportiu i grades al
camp de futbol
Obres d’adequació de
ESPORLES
87.812,00
61.468,40
70%
la piscina municipal

Infraestructures i centres esportius

Campanet

INFRAESTRUCTURES I CENTRES ESPORTIUS
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FELANITX

LLUBÍ

LLUCMAJOR

MANACOR

MANCOR DE
LA VALL
MURO

PETRA

PORRERES

SA POBLA

SANT JOAN
SANTA
EUGÈNIA
SELVA

SES SALINES
SON SERVERA
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Obres de millora i
ordenació de la zona
esportiva de Sa Mola
(piscines)
Adequació dels espais
infantils i esportius del
poliesportiu municipal
construcció de la piscina coberta del camp
municipal d’esports
Arenal
Millora de les instal·
lacions esportives del
camp de futbol de Na
Capellera
Reforma i dotació de
gespa artificial en el
camp de futbol
Grades i edificació auxiliar esportiva del camp
de futbol municipal
Millora de zona esportiva i construcció de
pistes de tennis
Obres per cobrir i
climatitzar la piscina
municipal i reforma
vestuaris
Remodelació d’instal·lacions del poliesportiu
municipal
Reforma i modernització del pavelló poliesportiu municipal
Instal·lació de gespa
artificial al camp de
futbol
Instal·lació de gespa
artificial al camp de
futbol
Instal·lació de gespa
artificial al camp de
futbol
Ampliació del centre
poliesportiu “Es Pinaro”

309.234,20

INFRAESTRUCTURES I CENTRES ESPORTIUS

154.617,10

50%

30.611,21

21.427,85

70%

662.959,68

331.479,84

50%

236.000,55

80.135,63

33,96%

649.675,94

519.740,75

80%

133.333,33

80.000,00

60%

168.556,50

134.845,20

80%

581.057,98

406.740,58

70%

1.149.357,30

574.678,64

50%

54.090,97

42.710,39

78,96%

502.324,84

351.627,39

70%

174.450,27

122.115,17

70%

229.664,13

143.922,37

62,67%

677.309,92

337.999,17

49,90%

Obres de reforma del
VALLDEMOSSA camp municipal de
26.338,96
17.805,14
futbol
VILAFRANCA
Millores al pavelló poli1.695.873,84 1.289.644,40
DE BONANY
esportiu
TOTAL
9.468.213,13 6.222.515,89

67,60%
76,05%
65,72%

Infraestructures i centres esportius

Infraestructures i centres esportius

INFRAESTRUCTURES I CENTRES ESPORTIUS
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No debades, la seu de l’ajuntament també és anomenada “Casa de la Vila”.
És l’edifici on hi trobam els nostres representants més immediats i la majoria
dels empleats públics que fan feina pel nostre poble. És l’edifici públic local per
antonomàsia. I cal invertir-hi per reformar-lo o ampliar-lo quan és necessari.

Lloseta

Diversos d’aquests projectes han rebut el suport del departament de Cooperació
Local i Interior a través del Pla d’Obres i Serveis. 928.187,78 euros han estat
destinats a aquesta finalitat, el 71,04% del cost total.
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AJUNTAMENT PROJECTES D’OBRES PRESSUPOST APORTACIÓ % APORTACIÓ
TOTAL
CONSELL DE
CONSELL
MALLORCA
Reforma i ampliació de
ALARÓ
164.836,36
131.869,08
80%
l’ajuntament
Reforma i ampliació de
CAMPOS
341.967,00
238.412,50
69,72%
la Casa Consistorial
Reforma de la casa
FELANITX
290.758,18
174.454,91
60%
consistorial
Equipament i climatitLLOSETA
237.413,82
166.189,68
70%
zació de Can Seda
Reforma i adequació
SANT JOAN
271.576,63
217.261,61
80%
de l’ajuntament
TOTAL
1.306.551,99 928.187,78
71,04%

Millora de cases consistorials

Felanitx

MILLORA DE CASES CONSISTORIALS

25

El fort increment poblacional que ha viscut Mallorca els darrers lustres és el que
obliga a augmentar serveis, incrementar el nombre d’infraestructures o ampliar
les ja existents. I una d’elles és la dels tanatoris i cementeris.
Un millor condicionament d’aquests espais de repòs pels nostres difunts
per fer-los espais raonablement agradables i funcionals ha estat la voluntat
d’alguns dels ajuntaments mallorquins, que han tengut el suport, com no podia
ser d’altra manera, del departament de Cooperació Local i Interior del Consell
de Mallorca.

Llubí

Les inversions fetes en aquest tipus d’obres ha estat de 2.399.535,83 euros, el
79,37% del total del seu cost.
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AJUNTAMENT PROJECTES D’OBRES PRESSUPOST APORTACIÓ % APORTACIÓ
TOTAL
CONSELL DE
CONSELL
MALLORCA
Obres de millora del
BINISSALEM
1.016.954,88
711.868,41
70%
cementiri municipal
Obres de millora i conCOSTITX
dicionament cementiri
90.103,08
81.092,77
90%
municipal
Reforma de l’ampliació
LLUBÍ
del cementiri muni654.444,79
576.298,32
88,06%
cipal
Ampliació del cementiMONTUÏRI
588.194,64
491.584,07
83,58%
ri municipal
Reforma i reparació de
PORRERES
l’edifici del cementiri
119.582,09
95.665,67
80%
municipal
Construcció del tanaSANTA MARIA tori i millores d’accés
553.783,23
443.026,59
80%
DEL CAMÍ
peatonal al cementeri
municipal
TOTAL
3.023.062,71 2.399.535,83
79,37%

Millores als cementeris municipals

Binissalem

MILLORES ALS CEMENTERIS MUNICIPALS
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Esporles

A part dels que ja s’han exposat, altres tipus d’infraestructures importants s’han
construït o reformat a través del Pla d’Obres i Serveis; així com també s’han
adquirit béns necessaris per oferir uns millors serveis a la ciutadania.

ALtres

Campos

ALTRES

En aquest darrer punt, feim referència a la compra de vehicles destinats a
diverses finalitats, com la neteja viària o la modernització dels parcs mòbils de
les policies locals.
Així mateix, no gens menyspreables, són les ajudes pel condicionament òptim
dels punts verds d’alguns municipis, l’adquisició de nous contenidors, etc.

Consell

Selva

I pel que fa als immobles, dins aquest apartat esmentam les ajudes per
instal•lacions amb finalitats socials, com la construcció d’un centre de dia o
les reformes a locals destinats a la tercera edat. Si invertir amb les noves
generacions és invertir en futur, invertir amb els nostres majors és un acte de
reconeixement i justícia.
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El departament de Cooperació Local i Interior ha invertit en aquests casos un
total de 2.730.932, 06 euros, en moltes ocasions més del 80% del cost total del
bé adquirit.

ADQUISICIÓ DE VEHICLES
AJUNTAMENT PROJECTES D’OBRES PRESSUPOST APORTACIÓ % APORTACIÓ
TOTAL
CONSELL DE
CONSELL
MALLORCA
Adquisició d’un camió
per neteja viaria i un
CAMPOS
77.103,46
53.972,42
70%
vehicle 4x4 per a la
policia local
Adquisició d’un camió
i una màquina granaESPORLES
dora per la brigada de
174.440,00
139.552,00
80%
manteniment municipal
MANCOMUNITAT Adquisició vehicle tot
38.021,52
31.366,01
82,50%
MIGJORN
terreny i una furgoneta
Adquisició de cotxes
MANCOMUNITAT
comercials combi i
172.000,00
147.466,53
85,74%
RAIGUER
biotrituradores
MANCOMUNITAT Adquisició d’un camió i
66.651,91
64.985,61
97,50%
TRAMUNTANA
una plataforma
TOTAL
528.216,89 437.342,57
82,80%
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AJUNTAMENT PROJECTES D’OBRES PRESSUPOST APORTACIÓ % APORTACIÓ
TOTAL
CONSELL DE
CONSELL
MALLORCA
Subministrament de
MANCOMUNITAT
material per a fires i
445.938,36
362.851,73
81,37%
PLA
festes municipals
Adquisició de carpes
MANCOMUNITAT
per fires i equipaments
41.575,97
35.420,98
85,20%
TRAMUNTANA
d’oficina
TOTAL
487.514,33 398.272,71
81,69%

RESIDUS I PUNTS VERDS
AJUNTAMENT PROJECTES D’OBRES PRESSUPOST APORTACIÓ % APORTACIÓ
TOTAL
CONSELL DE
CONSELL
MALLORCA
LLORET DE
Tancament del punt
34.400,50
27.520,40
80%
VISTALEGRE
verd
Rehabilitació del parc
LLOSETA
40.009,20
32.007,36
80%
verd
Construcció del parc
LLUCMAJOR
103.640,24
51.820,12
50%
verd de s’Arenal
Adquisició de conteniMANCOMUNITAT
dors per a la recollida
130.775,88
98.573,98
75,38%
SUD
de residus urbans
TOTAL
308.825,82 209.921,86
67,97%

ENERGIA

BÚGER

Desplaçament del
centre de distribució
d'energia elèctrica a
nova ubicació

TOTAL

22.222,23

20.000

90%

256.716,34

209.925,62

81,77%

ALtres

ALtres

MATERIALS PER FIRES I ALTRES

EDIFICIS MUNICIPALS
AJUNTAMENT PROJECTES D’OBRES PRESSUPOST APORTACIÓ % APORTACIÓ
TOTAL
CONSELL DE
CONSELL
MALLORCA
Construcció d'un cenCAMPANET
93.710,54
65.597,38
70%
tre de dia
Reforma de l'edifici desCONSELL
538.303,41
376.812,39
70%
tinat a la tercera edat
SANT LLORENÇ
Edifici per a la Policia
928.000,00
625.359,20
67,39%
DES
Local
CARDASSAR
SANTA MARIA Reforma de les cases de
136.326,17
95.428,32
70%
DEL CAMÍ
Son Llaüt
Construcció de magatSELVA
390.340,00
312.272,01
80%
zem municipal
TOTAL
2.086.680,12 1.475.469,30
70,71%

ENERGIA
AJUNTAMENT PROJECTES D’OBRES PRESSUPOST APORTACIÓ % APORTACIÓ
TOTAL
CONSELL DE
CONSELL
MALLORCA
Xarxa de mitja tensió,
centre de transformació
BUNYOLA
154.578,06
121.437,54
78,56%
i xarxa de subministrament al camí Son Serra
Modificació, ampliació
i conversió de l'àrea
DEIÀ
69.930,07
60.000
85,80%
subterrània de xarxes de
baixa tensió
Compra, instal•lació i
MANCOMUNITAT
posta a punt d'un grup
99.85,98
8.488,08
85%
MIGJORN
generador
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Els recursos naturals són un bé limitat, i per això és molt important optimitzar-los,
no malbaratar-los i posar esment en el seu consum.
L’aigua és un d’aquests recursos. I el seu malbaratament és especialment dolós
pel medi ambient.
Per això, hem de ressaltar les ajudes que el Consell de Mallorca ha destinat als
distints ajuntaments per tal de detectar i reparar les fuites d’aigua que
puguin existir a la seva xarxa. Els doblers destinats a aquesta finalitat han estat
1.411.830 euros i la seva distribució és la que apareix en el següent gràfic.
AJUNTAMENT
ALARÓ
ALGAIDA
ARIANY
ARTÀ
BANYALBUFAR
BINISSALEM
BUGER
BUNYOLA
CAMPANET
CAMPOS
CAPDEPERA
CONSELL
COSTITX
ESPORLES
ESTELLENCS
FORNALUTX
INCA
LLORET VISTALEGRE
LLOSETA
LLUBÍ
LLUCMAJOR
MANACOR
MANCOR DE LA VALL
MARIA DE LA SALUT
MARRATXÍ
MONTUIRI
MURO
PETRA
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SUBVENCIÓ DEL CONSELL
PER ESTUDIS
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
12.500,00 €
14.983,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
14.950,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
14.951,54 €
2.726,00 €
14.950,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
14.951,54 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €

SUBVENCIÓ DEL CONSELL
PER OBRES
33.814,00 €
98.355,56 €
43.066,27 €

Fuites d’aigua

FUITES D’AIGUA

39.400,00 €
61.200,00 €

40.052,30 €

5.987,93 €
37.411,78 €
43.879,20 €

46.617,17 €
35.991,03 €
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A més de les subvencions del Pla d’Obres i Serveis estricte, i dels convenis
de cooperacions tècniques, dins el 2010 s’ha aprovat, amb el suport de tots
els grups polítics del Consell, una ajuda extraordinària de 9 milions d’euros per
injectar liquiditat als ajuntaments mallorquins.
Liquiditat que ha de ser destinada a les despeses de manteniment, al pagament
de deutes, si escau, i als proveïdors que tenen pendents cobraments.
Aquesta ajuda extraordinària s’ha de contextualitzar en les dificultats econòmiques
actuals, que repercuteixen de forma directa als ajuntaments, que veuen com
han de mantenir els mateixos serveis, mentre els seus ingressos han disminuït.
HABITANTS PER
MUNICIPI
SUBVENCIÓ PER
AJUNTAMENT

FINS A
1.000
HABITANTS

DE 1.000
A 6.000
HABITANTS

DE 6.000
A 10.000
HABITANTS

DE 10.000
A 20.000
HABITANTS

DE 20.000
A 50.000
HABITANTS

155.000

165.500

170.500

180.500

190.000

ALCÚDIA

CALVIÀ

ANDRATX

INCA

ARIANY

ALARÓ

ARTÀ

BANYALBUFAR

ALGAIDA

BINISSALEM

COSTITX

BÚGER

CAMPOS

DEIÀ

BUNYOLA

MURO

FELANITX

MANACOR

ESCORCA

CAMPANET

S. LLORENÇ
DES
CARDASSAR

POLLENÇA

MARRATXÍ

ESTELLENCS

CONSELL

SA POBLA

FORNALUTX

ESPORLES

STA.
MARGALIDA

LLOSETA

SANTANYÍ

LLORET DE
VISTALEGRE

SÓLLER

LLUBÍ
MANCOR DE
LA VALL
MARIA DE
LA SALUT
MONTUÏRI

CAPDEPERA LLUCMAJOR

SON
SERVERA

Ajuda extraordinària als ajuntaments

PORRERES
15.000,00 €
45.725,90 €
PUIGPUNYENT
30.485,15 €
SA POBLA
15.000,00 €
45.993,58 €
SANT JOAN
15.000,00 €
SANT LLORENÇ
15.000,00 €
SANTA EUGÈNIA
15.000,00 €
47.059,32 €
SANTA MARIA DEL CAMÍ
15.000,00 €
SANTANYÍ
15.000,00 €
SELVA
15.000,00 €
SENCELLES
15.000,00 €
SES SALINES
15.000,00 €
SINEU
15.000,00 €
46.228,14 €
SÓLLER
46.000,00 €
SON SERVERA
15.000,00 €
VALLDEMOSSA
14.964,00 €
30.565,14 €
VILAFRANCA DE
15.000,00 €
34.022,32 €
BONANY
TOTAL
599.976,08 €
811.854,79 €
TOTAL FUITES D’AIGUA 1.411.830,87 €

AJUDA EXTRAORDINÀRIA ALS AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT

Fuites d’aigua

FUITES D’AIGUA

PALMANYOLA
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SUBVENCIÓ PER
AJUNTAMENT

Dades resum de les diferents ajudes econòmiques per inversions
als ajuntaments:

FINS A
1.000
HABITANTS

DE 1.000
A 6.000
HABITANTS

DE 6.000
A 10.000
HABITANTS

DE 10.000
A 20.000
HABITANTS

DE 20.000
A 50.000
HABITANTS

155.000

165.500

170.500

180.500

190.000

PETRA
PORRERES
PUIGPUNYENT

SANT JOAN
SANTA
EUGÈNIA
SANTA
MARIA DEL
CAMÍ
SELVA
SENCELLES
SES SALINES
SINEU
VALLDEMOSSA

VILAFRANCA
DE BONANY
TOTAL
1.088.500 4.303.000
852.500
1.805.000
SUBVENCIONAT
TOTAL SUBVENCIONAT: 8.999.000

950.000

AJUDES ECONÒMIQUES ALS AJUNTAMENTS. DADES RESUM
Dades resum subvenció POS 2007-2010 segons tipus de projecte:
TIPUS
'INFRAESTRUCTURA

PRESSUPOST TOTAL

Culturals
Espais públics
Escoletes
Aigües
Centres esportius
Cases consistorial
Cementeris
Altres
TOTAL POS 2007-2010

4.337.393,92
26.195.905,60
6.575.337,33
20.659.848,02
9.468.213,13
1.306.551,99
3.023.062,71
3.667.953,50
75.234.266,20

APORTACIÓ
CONSELL DE
MALLROCA
2.601.302,12
14.291.369,47
3.773.290,20
13.001.075,17
6.222.515,89
928.187,78
2.399.535,83
2.730.932,06
45.948.208,53

% APORTACIÓ
CONSELL
59,97%
54,56%
57,39%
62,93%
65,72%
71,04%
79,37%
74,45%
61,07%

POS anys 2007-2010

45.948.208,53

Compromès POS 2011

4.176.826,39

Fuites d’aigua
Fuites d’aigües 2010
Ajuda extraordinària 2010
TOTAL SUBVENCIONAT

1.411.830,87
895.424,21
8.999.000,00
61.431.209,00

Ajuda extraordinària als ajuntaments

HABITANTS PER
MUNICIPI

AJUNTAMENT

Ajuda extraordinària als ajuntaments
36

AJUDA EXTRAORDINÀRIA ALS AJUNTAMENTS
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Els convenis de cooperació tècnica són una línia d’ajudes del departament de
Cooperació Local per a ajuntaments de Mallorca de menys de 20.000 habitants.
Aquests ajuntaments són beneficiaris del suport tècnic, tant pel que fa a redacció
de projectes com per a la direcció tècnica de les obres.
L’esperit d’aquests convenis és ajudar als municipis amb menys població. Així,
els de menys de 6000 habitants gaudeixen d’aquests serveis de manera
totalment gratuïta. Els municipis de més de 6000 habitants participen amb un
minso percentatge del cost. Bàsicament, els de 6001 a 10000 habitants amb
una aportació d’un 1% del pressupost de contracta d’obres. I els que compten
amb una població compresa entre els 10001 i els 20000 habitants participen
amb un 2% del cost. Les condicions concretes es recullen al Títol segon del
Reglament de Cooperació Municipal.

Puigpunyent

Tots els projectes són compatibles amb la convocatòria del Pla d’Obres i Serveis.
A continuació es presenten els projectes aprovats per a realitzar la cooperació
tècnica del departament entre els anys 2007-2010. La majoria d’aquests
projectes s’han beneficiat d’aquest servei en la redacció del projecte i en la
direcció d’obres.
AJUNTAMENT

ALARÓ

PROJECTES DE REDACCIÓ O DIRECCIÓ D'OBRES (2007-2010)
Ampliació cementiri
Ampliació escoleta infantil
Rehabilitació del barri de Damunts
Embelliment dels carrers del casc antic
Pavelló poliesportiu cobert i camp de futbol set de gespa
Millora de la xarxa elèctrica de l'enllumenat públic
Empedrat de la plaça de l’Església

ARIANY

Rehabilitació del teatre local parroquial amb saló d’actes
Condicionament voravies, soterrament cablejat, pavimentació
via pública i xarxa pluvials a tot el nucli urbà
Reforma, adequació i ampliació d’oficines municipals
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Adequació de l'entorn de s'estació: pàrquing i zona d'oci
ARTÀ

Creació d'una plaça ajardinada i zona d'oci entorn les vivendes d’IBAVI

Dotació de serveis a s'Esgleieta
ESPORLES

Dotació de la xarxa de clavegueram i l’enllumenat públic a la
urbanització de Ses Rotgetes de Canet
Dotació de la xarxa de clavegueram fins el C.P. Gabriel Palmer

Peatonalització i embelliment del centre històric
BINISSALEM
BÚGER
CAMPANET
CAMPOS

CAPDEPERA

Conducció d'aigües i pavimentació de part del cementiri
Recuperació de l'antic carrer vianant de la Pau
Millores de les instal•lacions del poliesportiu
Evacuació d’aigües pluvials del nucli urbà

ESTELLENCS

Remodelació de l’edifici de l’ajuntament
Creació d'una escoleta nova
Millores del clavegueram de diferents zones de municipi

FORNALUTX

Revisió de les xarxa d'aigües brutes i netes i ampliació de les
aceres de la carretera
CONSELL

LLOSETA

Creació del Centre de cultura polivalent

COSTITX

Reparació elèctrica dels edificis municipals i l’enllumenat
públic
Sistema d’evacuació d'aigües pluvials i fecals
Canvi d'usos del local de Ca'n Seda
Reforma de Sa Farinera
Ampliació del Cementiri Municipal

LLUBÍ

Millora de varis carrers
Projecte de l’edifici al solar d'es Pes

Pavimentació asfàltica i empedrat de varis camins

Rehabilitació del carrer Doctor Fleming i carrer Farinera

Marge de contenció i reparació, camí de Llorito o de Son
Jaumet

Projecte del pavelló cobert al poliesportiu municipal
Soterrament del cablejat, canvi d’enllumenat públic i voravies
noves de l'entrada del poble

Poliesportiu municipal
Extensió dels carrers La Balanguera, Costa i Llobera i Sant
Sebastià

DEIÀ

Adequació de carrer per accedir a la Cala d'Estellencs sense
passar pel nucli urbà
Ampliació i adequació d’edifici municipal per ús de l’escoleta
municipal

LLORET DE VISTALEGRE Pavimentació asfàltica de varis carrers del nucli

Pavimentació del camí d'es Rafel

Pluvials de la zona del Camp de futbol i dels carrers de sant
Pere i Trinxeters
Cementiri Municipal

Projecte de l’escoleta infantil

Projecte de l’amfiteatre a l’aire lliure
Drenatge, aspersió i col•locació de gespa artificial al camp
de futbol

Embelliment i adequació del carrer Gómez Ulla
Supressió de barreres arquitectòniques en varis carrers de
Cala Ratjada
Millores al passeig del camí de l'estació

Projecte de la nova escoleta municipal

Condicionament de la xarxa pluvial
Dotació de serveis higiènics i de font d’aigua potable al parc
municipal
Reforma i adequació de l’Ajuntament per l’eliminació de
barreres arquitectòniques

MANCOR DE LA VALL

Ampliació escoleta municipal
Tancament lateral de la pista coberta
Reforma i reconstrucció del teatre
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Drenatge, aspersió i col•locació gespa artificial al camp de
futbol
Creació d'una escoleta municipal
MARIA DE LA SALUT

PALMANYOLA

Adequació de la xarxa d'aigües residuals del carrer Pujolet

ASSESSORIA DE COOPERACIÓ TÈCNICA D’OBRES
SANTA MARIA DEL
CAMÍ

Reforma de Can Bril per dependències municipals i aparcaments
SENCELLES

Ampliació del carrer des Pujolet, millora de voravies i mobiliari

SES SALINES

Soterrament de pluvials des de la plaça des Pou fins al C/
Santa Margalida, i voravies C/ Antoni Monjo

SINEU

Remodelació escola de baix per nous usos
Col•locació d'una pantalla acústica a l'Av. de Sóller

SÓLLER

Restauració de paviments rodats
Pavimentació d'aceres

VALLDEMOSSA

Restauració marge de pedra en sec
Projecte de la residència a l'edifici de ca ses monges
Escola de música a l'antic quarter
PETRA

Pistes poliesportives i altre camp d'esports Na Capitana
Local tercera edat a Ca Ses Monges
Construcció de la conducció d’aigües pluvials a Bellavista
Adequadament i embelliment zona des Cos
Millores a l'escoleta infantil

PUIGPUNYENT

SANT JOAN

Rehabilitació de coberta i façana del Convent de Ca Ses
Monges
Millora del sistema de drenatge
Condicionament i millora del carrer Mirador
Rehabilitació, reforma i millora de la Casa de Cultura

SANT LLORENÇ
DES CARDESSAR

Millora dels camins públics Ses Planes - Sa Bogura i Na Gatera
Ampliació del centre de persones majors

SANTA EUGÈNIA

Asfaltat i millora de varis carrers
Aparcament municipal del carrer Olleries
Adaptació del cementeri a la normativa vigent

SANTA MARGALIDA

Legalització de l'activitat d'obertura i funcionament del
Cementiri municipal

Ampliació i adaptació de l’escoleta municipal

Reforma i adequació del poliesportiu municipal i el seu
entorn
Pavelló esportiu a Ses Salines i a la colònia de Sant Jordi
Reestructuració dels canals d'evacuació d'aigua i millora dels
punts de captació d'aigua pluvial en varis carrers municipals.
Reconstrucció esboldrec carrer Bèlgica
Projecte integral de dotació de serveis i pavimentació per la
prolongació del carrer de Cetre
Projecte d’escoleta municipal
Dotació de serveis del camí de Son Escanyelles
Reforma planta baixa de l’edifici del antic Ajuntament per
centre d’interpretació del llegat de l’arxiduc Lluís Salvador i
eliminació de barreres arquitectòniques
Activitats rectoria vella
Projecte de millores a la plaça Mestre Bauçà

VILAFRANCA DE
BONANY

Impermeabilització del teatre municipal
Pluvials del carrer Escorxador
Instal•lacions als equipaments municipals
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És hora d’abordar el futur. En aquest document que teniu a les mans, queda ben
palès que els nostres pobles compten amb instal•lacions molt dignes que han
millorat la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.
Algunes d’aquestes obres, però, s’han fet sense preveure’n els costos de
manteniment i en alguns casos són instal•lacions sobredimensionades.
Aquests fets i les estretors econòmiques que la crisi ha provocat a les
administracions públiques ens ha portat al Departament de Cooperació Local
a obrir un debat entre el Consell de Mallorca i els Ajuntaments sobre el futur del
POS.
En aquest sentit s’ha realitzat una enquesta als ajuntaments, dels quals n’han
respost 35, on s’ha constatat que moltes de les propostes són coincidents per
a la majoria. Partint d’una valoració generalment molt positiva del POS, s’opina
que hem d’iniciar una etapa en la qual es prioritzi la rehabilitació, conservació i
manteniment de les instal•lacions que tenen a veure amb els serveis que són de
competència municipal, per damunt de la construcció de noves infrastructures.
Que cal posar fre a l’obra nova.

Conclusions i futur

CONCLUSIONS I FUTUR

També és molt general l’opinió de què el Consell hauria de finançar el 100% dels
projectes i, a pesar de valorar positivament els serveis d’assessorament municipal
del Departament de Cooperació Local, es demana millorar-los i incrementar el
nombre de tècnics adscrits a aquests. Així mateix, són molts els que demanen
major agilitat en la tramitació dels expedients i menys temps per cobrar les
subvencions.
El conseller de Cooperació Local i Interior, com ja s’ha expressat a l’inici, ha mostrat
i mostra la seva predisposició a assumir com a pròpia la voluntat dels distints
representants municipals, voluntat expressada pels Batlles i Batllesses en fòrums
com la FELIB o l’Assemblea de Batlles i Batllesses o a les reunions mantingudes
amb tots i cadascun d’ells en les visites anuals a la totalitat de municipis de Mallorca.
Des del Departament de Cooperació Local i comptant amb aquestes opinions
proposam un model de cara als pròxims anys que es basa en, doncs, en la represa de
l’esperit primigeni del POS: les ajudes econòmiques per a les infraestructures bàsiques
dels municipis, com són la rehabilitació, conservació i adequació d’elements com
el clavegueram, xarxes d’aigües, enllumenat, asfaltat i manteniment de les
infraestructures ja existents.
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