Palma, 16 de septiembre de 2019

Andos Asesores SL como adjudicataria del concurso público de “Mantenimiento de
la plataforma de e-participación basada en Cónsul” ha llevado a cabo la gestión y
el mantenimiento de la web tufas.palma.cat sobre la cual se han llevado a cabo las
votaciones de los presupuestos participativos de Palma.
Una vez concluido el proceso de selección y votación de propuestas para los
Presupuestos Participativos, podemos señalar lo siguiente:
Presentación de propuestas
En una primera fase se presentaron 72 propuestas. Después de un proceso de
revisión, fueron consideradas como viables y aptas para pasar a la votación final,
un total de 28 de ellas.
Las 44 restantes, fueron descartadas por los siguientes motivos:
Id

Título
394 Creacion de un centro municipal de Ball de Bot
391 Refugios y Areas recreativas
396 Ampliar el horario de los centros de información del
ajuntament de palma
347 Crear un verdadero polideportivo municipal Verge
de Lluc
352 Més mitjans per l'esport palmesà
395 Instalacion de paneles informativos online en todas
las barriadas

359 AUGMENTAR LA SEGURETAT VIAL AL CARRER
DE GEORGE SAND
362 Sostre o sombrejadords a les pistes de basket i pati
infantil del CEIP Es Vivero
407 Cerramiento del parque infantil de Son Quint
381 Alumbrado de bajo consumo en toda la ciudad

Razón exclusión
És una proposta que requereix de la creació d'un servei
municipal. Es derivarà com a DMS.
És una proposta inconcreta
Afecta al funcionament d'un servei municipal. Es derivarà
com a DMS.
És una actuació que ja s'està executant.
És una proposta que requereix d'una convocatòria de
subvencions, exclosa d'aquest procediment.
Atès l’informe realitzat per l’oficina Smart City de l’Institut
Municipal d’Innovació, l’execució de la proposta o de les
seves variants implicaria la creació d’un servei i un cost de
manteniment anual que no es pot assumir des dels
Pressuposts participatius i que va en contra dels criteris
d’actuació municipal; no es tracta d’una actuació prioritària
recollida als eixos de treball del Pla estratègic d’innovació
de l’Institut Municipal d’Innovació.
La instal·lació de semàfors es fa seguint criteris d'actuació
municipal. Es derivarà com a DMS.
És una actuació que no és de competència municipal. És
competència de la Conselleria d'Educació
Va contra els criteris d'actuació municipal. Es derivarà com
a DMS
És una actuació que ja s'està executant amb fons europeus
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403 Local per a Joves al barri de Nou Llevant

341 Grans jardins amb ombra al antic Lluis Sitjar
393 Domotizaciónde las aperturas de los contenedores
de residuos
409 Noves tecnologies i gent gran

Avaluada la proposta entre el Servei Municipal de Joventut
i els proposants, es constata la impossibilitat d’executar
aquesta actuació amb els recursos disponibles a través
dels Pressuposts participatius. Per aquest motiu, la
proposta decau per inviabilitat econòmica.
No és de propietat municipal.

382 Mejora de la limpieza. Más puntos limpios. Más
atención a la periferia.
389 Informatización del control de gastos y entradas

Per criteri d'actuació municipal. És un projecte que ja s'està
executant, de forma experimental.
És una actuació que ja està en execució a Casals de Barri.
Es derivarà com a DMS
Afecta al funcionament d'un servei municipal. Es derivarà
com a DMS
És una actuació regulada per normativa legal

392

No és de propietat municipal

398 Aparcament dissuasori obert al públic.

Estudiada la proposta amb els tècnics de l’Àrea
d’Infraestructures es conclou que, com que es tracta d’un
torrent, aquesta intervenció és competència de la
Conselleria de Medi Ambient.
No és de propietat municipal

centro de interpretación en las casas derruidas
frente Es Carnatge
348 Recuperar, reforestar y habilitar una via verde en el
Torrent Gros

399 Creació d'un Laboratori Ciutadà.
345 CONSTRUCCIÓ D'UNA AULA DE
PSICOMOTRICITAT PER A L'EI SANTA
CATALINA

358 Unió del polígon de Son Morro amb Son Güell pel
carrer de Sant Ignasi
408 Sistema de comunicación inteligente (Local Media)
364 ALLARGAR EL PASSEIG DEL TORRENT DEN
BARBARÀ FINS AL RAFAL NOU
412 Creación de un refugio animal. Palma una ciudad
comprometida con los animales
373 Arbres a la rotonda del camí dels Reis amb
Passatemps
388 Actualización del alumbrado público en calle rut y
alrededores

És una proposta que requereix de la creació d'un servei
municipal. Es derivarà com a DMS.
Estudiada la proposta amb els proposants i els tècnics del
Patronat Municipal d’Escoletes d’Infants de Palma es
constata que es tracta d’un edifici que no és de propietat
municipal, que està catalogat i que la proposta no compliria
les mesures de seguretat (aula al primer pis). Vist que
tampoc no ha estat possible la reformulació de la proposta
en una reubicació dels espais de l’EI Santa Catalina i
dotació de material, la proposta decau, tant perquè no és
de propietat municipal com perquè és tècnicament inviable.
Estudiada la proposta es constata que aquesta via és
competència del Consell Insular de Mallorca.
És una actuació que requereix d'un expedient de
contractació directe, excloòs d'aquest procediment
Estudiada la proposta amb el proposant i els tècnics de
l’Àrea d’Infraestructures es constata que es tracta d’uns
terrenys privats que no són de propietat municipal.
És una proposta que requereix de la creació d'un servei
municipal. Es derivarà com a DMS.
Estudiada la proposta amb els tècnics de l’Àrea de Model
de Ciutat, es constata que aquesta rotonda és de propietat
del Consell Insular de Mallorca.
Atès l’informe realitzat pel Servei d’Enllumenat Públic, de
l’Àrea d’Infraestructures, s’informa que les instal·lacions
d’enllumenat estan instal·lades sobre els pals d’Endesa.
Soterrar aquestes instal·lacions suposaria duplicar
l’existència de suports en aquests carrers i no és considera
una opció adient. Per altra banda, està previst realitzar el
canvi a tecnologia led quan acabi la vida útil de les
lluminàries que s’hi varen instal·lar fa uns 5 anys. És per
això que aquesta proposta decau per anar contra els
criteris d’actuació municipal i per incompatibilitat tècnica.
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400 PROJECTE DE REFORMA DEL ESPAI
POLIESPORTIU D'ESTABLIMENTS

378 Paneles Informativos. Son Rapinya
410 Ludoteca Camp Redó
390 Crear una Brigada de Pastores-Lecheros-Queseros
Municipales
367 Carril bici i vorera al camí Salard
366 Poner en marcha y dar a conocer la asociación
406 Asfaltado c/ Can Sunyer, marquesina paradas de
bus, aceras, más policia.

361 Bandera Illes Balears - autobusos EMT - Dia de
Ses Illes Balears
401 Millores per l'atenció d'usuaris de la clínica dental
solidaria Coloma Vidal
350 Aula d'estudis
356 Bandera Illes Balears - autobusos EMT - Dia de
Ses Illes Balears
355 MERCAT SETMANAL A LA ZONA DE SON
GÜELLS
413 Fanals Solars Smart de nova generación en la
Ciutat de Palma

Estudiada la proposta, es constata que la valoració
econòmica de la seva execució supera el límit de quantia
d’execució possible amb els Pressuposts participatius.
Tampoc és possible dur-ho a terme per fases atès que,
d’acord amb les directrius dels serveis econòmics d’aquest
Ajuntament, no es permet redactar un projecte si no es
compta amb dotació econòmica suficient per a executar-lo.
Per tant, el projecte decau per inviabilitat econòmica.
Proposta retirada per l'autor
És una actuació que requereix d'una convocatòria de
subvencions, exclosa d'aquest procediment
És una proposta que requereix de la creació d'un servei
municipal. Es derivarà com a DMS.
És una actuació que ja s'està executant
És una proposta que requereix d'una convocatòria de
subvencions, exclosa d'aquest procediment.
Valorada aquesta proposta, degut a l’amplada d’aquesta
via conté propostes com la de les voravies que no són
possibles, l’asfaltat del carrer és una actuació de
manteniment i la petició de més policia que afecta a un
servei, no es poden tramitar com a pressupost participatiu.
La petició de les marquesines del bus si que és válida i
s’unifica amb la proposta 386.
És una proposta materialment inviable
És una actuació que requereix d'una convocatòria de
subvencions, exclosa d'aquest procediment.
És una proposta que requereix d'una convocatòria de
subvencions, exclosa d'aquest procediment.
És una proposta materialment inviable
És una proposta que requereix de la creació d'un servei
municipal. Es derivarà com a DMS.
Atès l’informe realitzat pel Servei d’Enllumenat Públic de
l’Àrea d’Infraestructures s’informa que:
- La proposta implica la realització prèvia d’un estudi
concret i detallat de les zones que s’han de tractar per a
veure la possibilitat i la viabilitat de cadascuna d’aquestes.
- Actualment, l’Ajuntament ja fa proves amb materials
solars a zones de menys impacte social i tècnic per a
avaluar-ne la conveniència.
- Existeixen altres projectes en marxa que se solapen amb
la zona on es proposa actuar.
- Hi ha un contractació en vigor que finalitza el 2021, per la
qual cosa no es podria posar en marxa dins les actuacions
de l’any 2020.
- La proposta especifica un material concret (marca i
model) que implicaria una contractació directa.
Per tot l’anterior, la proposta decau, perquè contradiu els
programes i els criteris d’actuació municipals i perquè
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353 DENOMINAR OFICIALMENT SON GÜELLS

implicaria una contractació directa exclosa d’aquest
procediment
No és una inversió. Es derivarà com a DMS

372 SKATEBOARD POOL TRÉBOL COPIN RAMPS

Unificada con la propuesta 370

377 Educador de carrer al barri de Son Rapinya

Proposta retirada per l'autor

379 Aparatos de gimnasia y mesas de pingpong

Proposta retirada per l'autor

Votación Final
Las 28 propuestas que pasaron a la votación final, correspondían a los siguientes distritos:
Número
10
7
2
6
3

Distrito
Toda la ciudad
Centro
Llevant
Ponent
Nord
Platja de Palma

Y fueron las siguientes:
Id

Título
342 Gimnasos oberts i gratuïts a Palma

Presupuesto
40.000

346 Transport públic alternatiu i transversal

250.000

349 Millora de l’esplanada de la plaça Intermodal.

250.000

360 Swing al carrer

15.000

368 Palma sense llosques

10.000

376 Césped de hierba artificial y sistema de riego en el polideportivo Son Fuster 1
380 Instalación de puntos de recarga para coches eléctricos

250.000
70.000

384 Donar continuïtat al trànsit per a vianants entre Oms i Jardí Botànic

120.000

387 Unificació i ampliació de carrils bici cap a Marratxí

100.000

411 Condicionament, catalogació i senyalització de rutes per a senderisme a Palma
343 Espejo para el Casal de Son Roca
351 Donar continuïtat als carrils bicis del Rafal i Son Malferit

50.000
3.000
100.000

354 Passeig saludable de George Sand

40.000

357 Millorar el parc adjacent a l’Estadi Balear

30.000

363 Diada d’art urbà al torrent de na Bàrbara

30.000

369 Carril bici al Polígon de Son Castelló

100.000
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370 Ampliació skatepark Son Moix

100.000

371 Marquesines de la Línia 12

30.000

374 Es CapitolArt

5.000

375 Construcció d’una pista de futbet-bàsquet i petanca a s’Hostalot

55.000

383 Accés per a vianants al camí de la Real

100.000

386 Posar marquesines a les parades del bus de la línia 16

30.000

402 Illa accessible a Santa Pagesa

100.000

404 Infraestructura informàtica a l'Espai Jove de Llevant

15.000

405 Pista d’skate a Nou Llevant

50.000

414 Àrea recreativa polivalent i multiedat a Son Gual

100.000

415 Arranjament de la tarima de l’escenari de la plaça de Josep M. Llompart.

100.000

416 Millores al camp municipal de futbol de Son Ferriol

100.000

La fase de votación final contó con una participación de 1.384 usuarios únicos, que
emitieron un total de 3.724 votos.
Propuestas Votación final
Número de votos emitidos
Número de votantes

28
3.724
1.384

Los votos emitidos en esta fase final, se repartieron de la siguiente forma:
• Las propuestas con el ámbito de toda la ciudad recibieron 1.885 votos.
ID

Título

Nº de votos totales

342

Gimnasos oberts i gratuïts a
Palma

186

346

Transport públic alternatiu i
transversal

271

349

Millora de l’esplanada de la
plaça Intermodal.

99

360

Swing al carrer

128

368

Palma sense llosques

257

376

Césped de hierba artificial y
sistema de riego en el
polideportivo Son Fuster 1

307

5

380

Instalación de puntos de
recarga para coches
eléctricos

169

384

Donar continuïtat al trànsit
per a vianants entre Oms i
Jardí Botànic

133

387

Unificació i ampliació de
carrils bici cap a Marratxí

151

411

Condicionament,
catalogació i senyalització
de rutes per a senderisme a
Palma

184

•
ID
351
354
357
363
404
405
415

•
ID
343
370

Las propuestas del distrito ‘Llevant’ recibieron 511 votos.
Título
Donar continuïtat als carrils
bicis del Rafal i Son Malferit
Passeig saludable de George
Sand
Millorar el parc adjacent a
l’Estadi Balear
Diada d’art urbà al torrent
de na Bàrbara
Infraestructura informàtica a
l'Espai Jove de Llevant
Pista d’skate a Nou Llevant

Nº de votos totales
176
52
63
63
55
76

Arranjament de la tarima de
l’escenari de la plaça de
Josep M. Llompart.

26

Las propuestas del distrito ‘Ponent’ recibieron 246 votos.
Título
Espejo para el Casal de Son
Roca
Ampliació skatepark Son
Moix

Nº de votos totales
54
192
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•

Las propuestas del distrito ‘Nord’ recibieron 826 votos.

ID
369

Título
Nº de votos totales
Carril bici al Polígon de Son
293
Castelló
Marquesines de la Línia 12
62
Es CapitolArt
83
Accés per a vianants al camí
158
de la Real
Posar marquesines a les
102
parades del bus de la línia 16
Illa accessible a Santa Pagesa
128

371
374
383
386
402

•

Las propuestas del distrito ‘Platja de Palma’ recibieron 256 votos.

ID

Título

Nº de votos totales

375

Construcció d’una pista de
futbet-bàsquet i petanca a
s’Hostalot

48

414

Àrea recreativa polivalent i
multiedat a Son Gual

128

416

Millores al camp municipal
de futbol de Son Ferriol

80

En Palma, a 16 de septiembre de 2019
Andos Asesores SL
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