PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019

Resultats
Finalitzada la fase de Votació final, d’acord amb les Bases de procediment, els resultats s’han
presentat als consells territorials de districte que, segons el que preveu el punt 14, proposaran
les actuacions que s’elevaran al Ple de l’Ajuntament perquè, si s’escau, les aprovin i
s’incorporin al Pressupost municipal.
Un cop realitzat l’escrutini les propostes s’han ordenat per número de vots.
Si quan s’hagin consignat les propostes amb dotació econòmica suficient es produeixin
romanents, sempre que la seva execució ho permeti, es valorarà la possibilitat de realitzar, en
part, les següents per ordre de resultat.
Amb la col·laboració del servei municipal competent i els proponents de les actuacions es
podrà estudiar la possibilitat de:
-

redimensionar-les, fins a ajustar el seu cost

-

si el servei municipal ho considera adient, incrementar la dotació amb recursos propis

-

desestimar-les per inviabilitat econòmica

En cas que el romanent sigui insuficient per a realitzar cap de les actuacions, els òrgans
territorials de participació podran proposar incrementar la partida inicial, d’una o varies de
les actuacions elegides, sempre que aquest increment estigui justificat per la seva pròpia
naturalesa, fins a esgotar la dotació disponible. En aquest cas, es podran excedir les
limitacions establertes, per actuació, a cada àmbit territorial o sectorial.
Propostes del districte Nord: Partida assignada 188.566,75 €

Codi

Proposta

Cost estimat

Vots

369

Carril Bici al polígon Son Castelló

100.000,00 €

293

402

Illa accessible a Santa Pagesa

83.566,75 €

128

374

Es CapitolArt

5.000,00 €

83

Reunit el Consell Territorial del Districte de Nord, en data 23 de setembre de 2019, va acordar
elevar a Ple les propostes 369 de Carril Bici al polígon de Son Castelló, amb una consignació
de 100.000,00 €.
Per a la realització de la proposta següent, la 383 d’Accés per a vianants al monestir de La
Real quedava un romanent de 88.566,75 €. Comunicat aquest fet a l’Àrea d’Infraestructures,
es va informar de forma desfavorable, ja que es considera que aquesta intervenció no és
possible amb un pressupost inferior al inicialment estimat.
En conseqüència, amb l’acord dels proponents, es va acordar proposar la destinació de
83.566,75 € a la proposta Illa accessible a Santa Pagesa, i 5.000,00 € a la proposta Es
CapitolArt.
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Propostes del districte Pla de Sant Jordi i Platja de Palma: Partida assignada 202.567,52 €

Codi

Proposta

Cost estimat

Vots

414

Area Recreativa polivalent i multi-edat a Son Gual

101.283,76 €

128

416

Millores al camp municipal de futbol de Son Ferriol

101.283,76 €

80

En aquest apartat el Consell territorial va acordar elevar a Ple la realització de les dues
primeres propostes, quedant un romanent de 5.2182,31 €.
El Consell territorial va acordar repartir el romanent a parts iguals entre les dues propostes
més votades, de forma que cada una d’elles queda amb una assignació de 101.283,76 €.

Propostes del districte de Ponent: Partida assignada 193.104,53 €

Codi
370

Proposta
Ampliació skatepark Son Moix: nova rampa pool trébol

Cost estimat

Vots

100.000,00 €

192

En aquest apartat es pot realitzar la proposta pel total del cost estimat, quedant un romanent
de 93.401,53 €

Proposta d’àmbit sectorial amb finalitats socials :
Codi
343

Proposta
Mirall per al Casal de Son Roca

Cost estimat

Vots

3.000,00 €

54

El Consell territorial va acordar elevar a Ple la realització de les dues propostes.
Atès que la partida inicialment assignada al Districte de Ponent era de 193.104,53 € i la
proposta de mirall per al Casal de Son Roca venia dotada per la reserva d’actuacions
sectorials, amb finalitats socials, queda un romanent de 93.104,53 €.
D’aquest romanent els assistents al Consell Territorial van acordar que es proposés la seva
destinació a realitzar les propostes d’àmbit del conjunt de la ciutat.
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Propostes del districte de Llevant: Partida assignada 256.328,47 €

Codi

Proposta

Cost estimat

Vots

351

Donar Continuïtat als carrils bici del Rafal i Son Malferit

101.265,70 €

176

405

Pista d'skate a Nou Llevant

51.265,70 €

76

357

Millorar el parc adjacent a l'Estadi Balear

31.265,69 €

63

363

Diada d'art urbà al torrent den Barbarà

31.265,69 €

63

354

Passeig saludable al passeig de George Sand

41.265,69 €

52

Cost estimat

Vots

15.000,00 €

55

Proposta d’àmbit sectorial amb finalitats socials:

Codi
404

Proposta
Infraestructura Informàtica (Nou Llevant)

La partida inicialment assignada al Districte de Llevant era de 256.328,47 €, amb la qual cosa
és possible la realització de les primeres 5 propostes.
Atès que la proposta d’Infraestructura informàtica (Nou Llevant) està dotada per la reserva
d’actuacions sectorials amb finalitats socials, queda un romanent de 6.328,47 €.
El Consell territorial acorda repartir el romanent, a parts iguals, i elevar a Ple les cinc
propostes d’àmbit territorial i la proposta d’àmbit sectorial amb finalitats socials, amb les
consignacions assenyalades, per a la seva aprovació.

Propostes del conjunt de Palma: Partida assignada 500.000,00 €

Codi

Proposta

Cost estimat

Vots

376

Gespa d’herba artificial i sistema de reg en el poli-esportiu de Son Fuster 1

250.000,00 €

307

346

Transport públic alternatiu i transversal

250.000,00 €

271

Segons el resultat de la votació, i amb la consignació assignada a les Bases del procediment,
es poden realitzar les dues primeres propostes, que importen el total de la partida inicialment
consignada.
El Consell Territorial del Districte de Ponent, va acordar que el romanent de 93.104,53 € del
seu àmbit territorial, es proposés la seva destinació per a realitzar propostes d’àmbit del
conjunt de la ciutat.
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Les propostes que segueixen son:
Codi

Proposta

Cost estimat

Vots

368

Palma sense llosques

10.000,00 €

257

342

Parcs de Palma- Gimnasos oberts i gratuïts

40.000,00 €

186

411

Acondicionament, catalogació i senyalització de rutes senderisme als Parcs Agraris

43.104,53 €

184

Amb el romanent existent, es pot dotar la realització de les dues primeres propostes.
Per a la proposta següent: Acondicionament, catalogació i senyalització de rutes senderistes
als Parcs Agraris resta la quantitat de 43.104,53 € que només es podria realitzar en part.
Pel que s’ha exposat, d’acord amb les Bases del Procés i amb la col·laboració del servei
municipal competent i els proponents de les actuacions es podrà estudiar la possibilitat de:
-

redimensionar-les, fins a ajustar el seu cost

-

si el servei municipal ho considera adient, incrementar la dotació amb recursos propis

-

desestimar-les per inviabilitat econòmica

En cas de desestimació econòmica, s’hauria de valorar la possibilitat de realitzar la següent
proposta, segons l’ordenació de vots rebuts.
Segons les Bases del procediment, aquest resultat s’ha de presentar a la Permanent del
Consell Social de la Ciutat, per a la seva elevació formal al Ple de l’Ajuntament.
Atès que a dia d’avui, el nou Consell Social de la Ciutat no s’ha reunit, i per raó de terminis la
tramitació del pressupost no es pot demorar, es proposa que es continuï la tramitació i es
doni compte d’aquestes circumstàncies a la seva primera reunió.
Palma, 31 d’octubre de 2019

Clàudia Costa del Río
Directora general de Participació Ciutadana
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