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1. Introducció

Els pressuposts participatius són un sistema que, a través de la participació 

ciutadana, cerca enriquir el procés de presa de decisions de les administracions 

públiques. És responsabilitat d'aquestes executar el procés participatiu fent servir 

els mitjans al seu abast.

Les administracions, i en el nostre cas l'Ajuntament d’Eivissa, organitzen el sistema 

mitjançant el qual determinades decisions d'inversió o pressupostàries es 

comparteixen amb la ciutadania a través del teixit associatiu de la ciutat.

L'Ajuntament d’Eivissa compta amb el consell de participació ciutadana, que és el 

màxim òrgan de consulta ciutadana municipal, en el qual estan representades 

associacions de tots els sectors. Per aquest motiu, l'Ajuntament considera que el 

consell de participació ciutadana és el fòrum adequat per desenvolupar el procés 

de consulta que determina l'aplicació dels pressupostos participatius.

2. El pressupost

Segons el pressupost municipal aprovat el 27 d’octubre de 2016, el pressupost 

destinat a decisions d'inversió seleccionades pel consell de participació ciutadana 

ascendeix per a l'any 2017 a 450.000,00 €.

3. El procés de selecció

El consell de participació ciutadana rebrà un dossier de projectes justificats i valorats. 

Cadascun dels membres del consell consultarà amb les associacions del sector al qual 

representa i, de manera consensuada amb aquestes, prioritzarà els projectes facilitats 

segons la taula adjunta (Annex 1).

L'ordenació es realitzarà seleccionant 10 dels projectes presentats, 

assignant el valor 10 al projecte que es vulgui prioritzar més, 9 al segon, 8 al 

tercer, […] acabant amb 2 i 1. D'aquesta manera, cada representant en el consell 

assignarà ‘punts’ a 10 projectes deixant uns altres amb valor zero.
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Finalment se sumarà la puntuació facilitada per cadascun dels consellers 

ordenant-se els projectes per punts de manera descendent, creant-se 

d'aquesta manera una classificació definitiva.

L'assignació definitiva del pressupost es realitzarà de major a menor fins a acabar 

amb el pressupost disponible. Si cal, i d'acord amb el consell, es realitzaran ajustos 

entre els últims pressupostos puntuats per esgotar el màxim possible del pressupost 

assignat. 

4.Llistat de projectes 2017

4.1 Plà de millora de les jardineres del barri des Viver

4.2 Instal·lació pilones al Carrer Carles Román Ferrer 

4.3 Plà de millora de les voreres i jardineres del barri de Platja d’en Bossa

4.4 Adecuació i millora de la zona verda al carrer Federico García Lorca

4.5 Construcció d’un parc caní al jardí del local social del C/Felip Curtoys i Valls

4.6 Reduir el tamany de les jardineres C/ Abad i La Sierra i Aragó i millorar arbrat

4.7 Crear zones d’ombres a la Plaça Inmacula Vieira

4.8 instal·lació d’equipaments esportius Passeig Abel Matutes costat edifici  colors

4.9 Ajardinament accés Escola Sa Bodega

4.10 Renovació pistes esportives Col·legi Can Cantó

4.11 Renovació pistes esportives Col·legi Portal Nou

4.12 Arreglar paviment Carrer de Ses Verdures

4.13 Pintar carril bici desde s’Alamera al port

4.14.Dotar al Parc de la Pau de màquines de gimnàstica

4.15 Acondicionament de voreres al Carrer Lleó

4.16 Reparació escocells barri de Sa capelleta

4.17 Dotar amb voreres i/o espai per vianants al Carrer Cas Mut

4.18 Dotar d’un parc esportiu amb elements Kalystenia als jardins del local social de Cas serres.

4.19 Millora integral del Parc Marià Villangómez

4.20 Construcció d’una pista de petanca al barri de Can Misses
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4.21 Construcció d’una pista de bàsquet al barri de Can Misses 
4.22 Condicionament jardineres zona escolar Blancadona
4.23 Millora rodona Marina Botafoch
4.24 Instal·lació fonts passeig Joan Carles I
4.25 Reducció jardineres i ampliació parc infantil Es Pratet
4.26 Dotar al Passeig o Platja de Figueretes amb elements gimnàstics
4.27 Ampliació i millora del parc infantil Plaça Julià Verdera.
4.28 Plà de millora a les jardineres de cantonades del barri de Figueretes
4.29 Instal·lar màquines o elements gimnàstics al barri de Can Escandell
4.30 Dotar al Passeig de Ses Pitïuses amb elements gimnàstics
4.31 Acondicionament (pintura i jardins) escales c/Juan Ramón Jiménez
4.32 Construcció de pistes de petanca al Parc de la Pau
4.33 Canviar revestiment del parc infantil del Carrer Atzarò
4.34 Construcció d’una pista de petanca al barri de Can Escandell
4.35 Millora de la pista de petanca del local social de Cas Serres

4.Fitxes dels projectes

4.1  PLÀ DE MILLORA DE LES JARDINERES DEL BARRI DES VIVER.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

Les jardineres situades al barri Des Viver es troben descurades i faltes de vegetació.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per millorar l'estètica de la zona es pretén arreglar aquestes jardineres aumentant 
el nombre de plantes i condicionant les existents. 

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de TRENTA MIL 
EUROS (30.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.
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4.2  INSTAL·LAR PILONES AL CARRER CARLES ROMÀN FERRER.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El carrer Carles Romàn Ferrer està al barri d'Es Viver. Recentment s'ha dut a terme 
una ampliació de les voreres per la millora del pas del vianants i la conexió entre 
Passeig de ses Figueretes i Passeig  d'en Bossa.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Es pretén instal·lar uns pilons per evitar l'accés dels vehicles a la vorera. Es 
colocarán uns pilons petits d'uns 35 cm d'altura per no perdre l'estètica del carrer. 

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de QUIINZE MIL 
EUROS (15.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.

4.3 PLÀ DE MILLORA DE LES VORERES I JARDINERES DEL BARRI D'EN BOSSA.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

Les voreres del barri d'En Bossa es troben amb rajoles i  vorades molt deteriorades.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Es pretén cambiar aquestes rajoles i vorades i millorar les zones verdes d'aquesta àrea.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de CINQUANTA 
MIL EUROS (50.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.
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4.4  ADECUACIÓ I MILLORA DE LA ZONA VERDA EN CARRER 
FEDERICO GARCÍA LORCA.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El carrer Federico García Lorca es troba al barri d'En Bossa, és una zona que s'utilitza 
com a berenador, actualment es troba descurat.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Es pretén millorar aquesta àrea reparant el mobiliari urbà existent i plantant vegetació 
millorant l'ajardinament de la zona.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de VINT MIL EUROS 
(20.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.

4.5  CONSTRUCCIÓ D'UN PARC CANÍ AL JARDÍ DEL LOCAL SOCIAL DEL 
C/ FELIP CURTOYS I VALLS.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El local social del barri de Cas Serres es situa entre el carrer Felip Curtoys i Valls i el 
carrer Músic Fermí Marí, aquesta zona está molt frecuentada ja que consta d'una 
molt bona zona verda.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Donant una nova visió, es pretén adequar un àrea per la construcció d'un parc caní, 
es netejarà de vegetació i es granarà. 

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de CINQUANTA MIL 
EUROS (50.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.
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4.6 REDUCCIÓ TAMANY DE LES JARDINERES C/ABAD I LASIERRA 
I ARAGÓ I MILLORAR ARBRAT.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El carrer Abad i Lasierra i el carrer Aragó son perpendicul·lars. Actualment hi han 
jardineres desproporcionades que ocupen molt d'espai dels peatons.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per facilitar la circulació es pretén reduir el tamany d'aquestes jardineres així com 
millorar la vegetació i l'arbrat.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de VINT-I-CINC 
MIL EUROS (25.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.

4.7 CREAR ZONES D'OMBRA A LA PLAÇA INMACULADA VIEIRA

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

La Plaça Inmaculada Vieira es troba al barri de Sa Colomina. Aquesta plaça ha estat 
renovada recentment, on es troba una zona de taules de pin pon sense cap element 
que doni ombra.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Dotar d'ombra a la plaça col·locant o bé una pérgola o algún tipus d'arbrat.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de DEU MIL EUROS 
(10.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.
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4.8 INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS AL PASSEIG ABEL 
MATUTES DEVORA EDIFICI PARCHÍS.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

A una part del Passeig d'Abel Matutes Juan, concretament davant de l'edifici 
Parchís, proper a la carretera E-10, es troba una zona que no està destinada 
a cap ús, i on trobem arbrat i vegetació.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per donar ús a aquest espai s'adequarà per a la instal·lació d'elements tipus Kalystenia 
per a que els peatons i esportistes realitzin exerici complementari.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de QUINZE MIL 
EUROS (15.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.

4.9 AJARDINAMENT ACCÉS ESCOLA SA BODEGA.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

L'accés a l'escola de Sa Bodega es troba al carre Jose Riquer Llobet, al barri d'es Clot . 
Actualment a aquest accés es troben unes zones de grava i arbrat escàs.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per millorar l'estètica d'aquesta zona de l'escola es pretén ajardinar la part frontal d'accés.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de DIVUIT MIL 
EUROS (18.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.
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4.10 RENOVACIÓ PISTES ESPORTIVES COL·LEGI CAN CANTÓ.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El col·legi Can Cantó es situa entre el carrer des Jondal, carrer des Cubells, 
carrer de Xarraca i carrer de Sant Viçent de Sa Cala. La zona esportiva d'aquest 
col·legi es troba deteriorada degut a la gran quantitat d'activitats extraescolars i 
els esdeveniments esportius que es fan.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per millorar la qualitat d'aquest col·legi es pretén renovar el paviment de la 
zona esportiva.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de CINQUANTA 
MIL EUROS (50.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.

4.11 RENOVACIÓ PISTES ESPORTIVES COL·LEGI PORTAL NOU.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El col·legi Portal Nou es situa entre el carrer Tinent General Gotarredona, carrer de 
Sa Real, carrer de Fra Vicent Nicolau i carrer de San Baltasar Samper. La zona esportiva 
d'aquest col·legi es troba deteriorada.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Es pretén renovar el paviment de la zona esportiva.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de CINQUANTA 
MIL EUROS (50.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.
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4.12 ARREGLAR PAVIMENT CARRER SES VERDURES.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El carrer Ses Verdures es troba al barri de la Marina. Es un carrer pavimentat 
amb llambordes. A causa de pas de vehicles pesats, aquestes llambordes s'han 
enfonsat sobretot en la corba d'intersecció.
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Es pretén arreglar el paviment de llambordes i deixar-ho en perfecte estat.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de QUARANTA MIL 
EUROS (40.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.

4.13 PINTAR CARRIL BICI DESDE S'ALAMERA AL PORT.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

Al barri de s'Alamera es situa el Passeig de Vara de Rei, passeig amb molta circulacó 
de vianants i que actualment es troba en obres.
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per millorar la mobilitat a aquesta zona i degut a l'obra del Passeig de Vara de Rei 
es pretén unificar el carril bici amb el port.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de VINT MIL 
EUROS (20.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.
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4.14 DOTAR AL PARC DE LA PAU DE MÀQUINES DE GIMNÀSTICA.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El parc de la Pau, es troba situat entre l'Avinguda Isidoro Macabich, el Carrer 
Canàries i el Carrer Balears, en el terme municipal d'Eivissa. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per millorar aquest parc i per la proximitat del centre social per a majors es pretén 
construir un espai per realitzar esport amb màquines de gimàstica.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de QUINZE MIL 
EUROS (15.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.

4.15 ACONDICIONAMENT VORERES CARRER LLEÓ.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El Carrer Lleó es troba al barri de Sa Capelleta, actualment les voreres dels dos costats 
es troben deteriorades i amb auséncia d'alguna rajola.
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Es pretén renovar les rajoles de les voreres dels dos costats que es trobin en mal estat.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de TRENTA MIL 
EUROS (30.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.
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4.16 REPARACIÓ ESCOCELLS BARRI SA CAPELLETA.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

Al barri de Sa Capelleta es troben els arbres a la zona d'aparcament de la 
calçada, dins de petites jardineres a manera d'escocell que en l'actualitat 
es troben brutes i amb herbes.  
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per millorar la circulació i l'estètica del barri es pretén reparar els escocells que 
es trobin en mal estat.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de DEU MIL EUROS 
(10.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.

4.17 DOTAR AMB VORERES/ESPAI PER VIANANTS AL CARRER CAS MUT.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El carrer Cas Mut  es troba al barri de Cas Mut. Actualment cap costat disposa de vorera. 
Aquest carrer es transitat a causa que es troba aprop del cementiri nou.
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Es pretén construir voreres amb rajola tipus Ajuntamnt per que els vianants puguin 
creuar i circular de forma segura.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de CINQUANTA MIL 
EUROS (50.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.
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4.18  DOTAR D'UN PARC ESPORTIU AMB ELEMENTS KALYSTENIA 
ALS JARDINS DEL LOCAL SOCIAL DE CAS SERRES.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El local social de Cas Serres es troba al carrer Felip Curtoys i Valls i el carrer 
Músic Fermí Marí. Actualment a aquest barri no existeix cap zona dotada amb elements 
per a que els veïns puguin realitzar esport.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Es pretén adequar els jardins del local social de Cas Serres per construir un parc esportiu 
amb elements Kalystenia. 

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de DEU MIL EUROS 
(10.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.

4.19 MILLORA INTEGRAL PARC MARIÀ VILLANGÓMEZ.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

E l parc Marià Villangómez es troba al barri de Cas Serres, envoltat per l'Av. Sant Jordi, 
el carrer del Bisbe Llocer, el carrer d'Ernest Ehrenfels i el carrer Felip Curtois i Valls. En 
l'actualitat hi ha zones del parc amb bastant pendents el que provoca que per les pluges 
es mogui la terra cap a les zones inferiors.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Es pretén condicionar el parc, ampliant les jardineres a la zona superior del parc, ampliant 
també els camins i col·locant pedres d'escullera formant bancals de contenció de terres. 
També se substituiran dues fonts que estan en mal estat.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de DEU MIL EUROS 
(10.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.
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4.20 CONSTRUCCIÓ D'UNA PISTA DE PETANCA AL BARRI 
DE CAN MISSES.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

Actualment el barri de Can Misses no està dotat amb cap pista de petanca però 
disposa d'espais verds on es podría ubicar aquesta pista.
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Es pretén buscar ubicació per a la construcció d'una pista de petanca i l'adequació 
dels espais verds a aquesta.

PRESSUPOST
            
El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de TRENTA MIL 
EUROS (30.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.

4.21 CONSTRUCCIÓ D'UNA PISTA DE BÀSQUET AL BARRI DE CAN MISSES.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

Actualment el barri de Can Misses no està dotat amb cap pista de bàsquet però disposa 
d'espais on es podría ubicar aquesta.
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Es pretén buscar ubicació per a la construcció d'una pista de bàsquet i l'adequació 
de l'espai.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de CINQUANTA MIL 
EUROS (50.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.
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4.22 CONDICIONAMENT JARDINERES ZONA ESCOLAR BLANCADONA.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

La zona escolar Blancadona, se situa entre l'Av. De Sant Antoni de Portmany, 
el carrer des Raspallar i el camí vell de Sant Mateu. En aquesta zona se situen l'Institut 
Blancadona, l'Institut Isidoro Macabich i el col·legi sa Blancadona. Per aquesta zona 
travessa el carrer sa Blancadona la qual disposa d'unes jardineres que en l'actualitat 
estan molt descurades.
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per millorar l'estètica de la zona es pretén arreglar l'ajardinament i pintar el muret 
que envolta les jardineres

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de DEU MIL EUROS 
(10.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.

4.23 MILLORA ROTONDA MARINA BOTAFOCH.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

 La rotonda de Marina Botafoch es situa a la zona del Passeig Marítim, actualment es 
un àrea molt transitada degut a la nova ubicació del Port. Tant la vegetació com la vorada 
es troben en mal estat.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Es pretén arreglar la vorada, així com millorar l'ajardinament de la rotonda i deixar-la 
en perfecte estat.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de DEU MIL EUROS 
(10.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.
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4.24 INSTAL·LACIÓ FONTS PASSEIG JOAN CARLES I.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El Passeig Joan Carles I es troba al Passeig Marítim. Aquest passeig es molt 
transitat per vianants ja que existeix una zona d'elements de gimnàstica així com 
un parc infantil.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per tal de millorar aquest passeig es pretén instal·lar fonts per als peatons i esportistes 
que circulin i puguin hidratarse.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de DEU MIL EUROS 
(10.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.

4.25 REDUCCIÓ JARDINERES I AMPLIACIÓ PARC INFANTIL ES PRATET.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El parc infantil d'Es Pratet es troba situat entre el carrer de Pere Francés i el carrer de 
Cabrera. Actualment existeixen jardineres que ocupen molta superfície a la zona 
del parc infantil.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per millorar aquesta zona es pretén reduir el tamany de les jardineres i així fer possible 
l'ampliació del parc infantil.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de CINQUANTA MIL 
EUROS (50.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.
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4.26 DOTAR AL PASSEIG O PLATJA DE FIGUERETES AMB 
ELEMENTS GIMNÀSTICS.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

Els elements gimnàstics s'instal·laràn al passeig de Ses Pitiüses o a la platja del 
barri de Figueretes . Actualment no existeixen zones amb elements per realitzar esport. 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Es pretén adequar un àrea d'elements gimnástics per que els veïns puguin realizar 
diverses activitats a l'aire lliure.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de VINT MIL EUROS 
(20.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.

4.27  AMPLIACIÓ I MILLORA DEL PARC INFANTIL JULIÀ VERDERA.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El parc infantil es troba a la plaça Julià Verdera, situada al Passeig de Ses Pitiüses, 
al barri de Figueretes. Actualment en aquesta plaça existeix una zona de jocs infantils de 
poca superfície degut al tamany de les jardineres que envolten aquesta àrea, a més 
de l'àusencia de paviment.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Es pretén dur a terme una millora, dotant-lo amb paviment de caucho i aumentan 
la superfície.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de TRENTA MIL EUROS 
(30.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.
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4.28  PLA DE MILLORA A LES JARDINERES DE CANTONADES
DEL BARRI DE FIGUERETES. 

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

La plantació de les jardineres existents al barri de Figueretes es troben als creuers 
dels carrers, estàn molt deteriorades i compten amb una vegetació descurada.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per millorar l'aspecte visual d'aquest barri s'adequaràn les jardineres existents de manera 
individual, actuant en funció de la necesitat de cadascuna, aumentant la vegetació o 
cambiant la forma d'aquestes.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de QUARANTA MIL 
EUROS (40.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.

4.29  INSTAL·LAR MÀQUINES O ELEMENTS GIMNÀSTICS AL BARRI 
DE CAN ESCANDELL.
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

Les màquines o elements gimnàstics es pretenen instal·lar al barri de Can Escandell. 
A l'actualitat a aquesta zona no es disposa de cap tipus d'element similar.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

S'adequarà un àrea d'elements gimnástics o màquines per que els veïns puguin 
realizar esport.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de QUINZE MIL EUROS
(15.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.
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4.30 DOTAR AL PASSEIG DE SES FIGUERETES, ZONA PUIG D'ES 
MOLINS AMB ELEMENTS GIMNÀSTICS.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

Els elements gimnàstics es pretenen instal·lar al passeig de Ses Figueretes, a la 
zona del final. Actualment no existeixen zones amb elements per realitzar esport.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Es pretén adequar un àrea d'elements gimnástics per que els veïns puguin realizar 
diverses activitats a l'aire lliure.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de TRENTA MIL 
EUROS (30.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.

4.31 ACONDICIONAMENT ( PINTURA I JARDINS ) ESCALES C/JUAN RAMÓN 
JIMENEZ.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El carrer Juan Ramón Jimenez es troba al barri de Puig des Molins, es troba ple 
d'escales a causa del seu relleu. Aquestes escales als seus costats consten amb unes 
petites jardineres. Durant l'any 2015 algunes de les jardineres d'aquestes escales s'han 
condicionat, enjardinat-les i pintant-les.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per millorar l'estètica de la zona es pretén continuar amb l'arranjament de les escales en la 
mateixa línia que s'ha estat fent durant el 2015, es a dir, millorant l'ajardinament i la pintura.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de DEU MIL 
EUROS (10.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.
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4.32 PISTES DE PETANCA AL PARC DE LA PAU.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El parc de la Pau, es troba situat entre l'Avinguda Isidoro Macabich, el Carrer 
Canàries i el Carrer Balears, en el terme municipal d'Eivissa. Actualment no hi ha 
cap pista de petanca.
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per millorar aquest parc, es pretén adequar un àrea per a la pista de petanca, propera 
al centre social per a majors que existeix a aquest barri.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de VINT MIL EUROS 
(20.000,00 €)  G.G., B.I i IVA inclosos.

4.33  CANVIAR REVESTIMENT PARC INFANTIL CARRER ATZARÓ.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

El parc infantil del carrer Atzaró es troba darrere de la gasolinera de Can Escandell. A 
aquest parc es pot accedir per l'Avinguda Sant josep de sa talaia. En l'actualitat el 
revestiment existent està molt deteriorat.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per millorar aquest parc infantil, es preten canviar el revestiment. (Sandra)

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de CINQUANTA MIL 
EUROS (50.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos..



22

4.34  CONSTRUCCIÓ D'UNA PISTA DE PETANCA AL BARRI DE 
CAN ESCANDELL.

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

La pista de petanca es vol construir al barri de Can Escandell. A l'actualitat 
aquesta zona no disposa de cap pista d'aquest tipus.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Es pretén condicionar una zona per la construcció d'una pista de petanca, dotant-la 
d'ajardinaments i espais comuns  per que els veïs puguin realitzar diverses activitats 
a l'aire lliure.

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de DIVUIT MIL EUROS 
(18.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.

4.35  MILLORA DE LA PISTA DE PETANCA DEL LOCAL SOCIAL DE CAS SERRES. 

EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL

Actualment existeix una pista de petanca al local social del barri de Cas Serres, encara 
que no hi ha cap tipus d'element que proporcioni ombra a la pista.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per dotar d'ombra a la pista de petanca se li construirà sostre, aprofitant per canalitzar 
el cabletjat de llum pertinent. (Ricardo)

PRESSUPOST

El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de CINQUANTA MIL EUROS 
(50.000,00 €) G.G., B.I i IVA incl
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Acció  Pressupost  Barri         Àrea    Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Annex: Exemples de puntuació

          Projecte                              Pressupost                   Puntuació 
1

2

3

4

5

6

Asfaltat del carrer A 50.000 € 5

Millora del parc infantil X 30.000 € 7

6

Construcció d'un circuit cardiosaludable 

Reparació de la vorera del carrer X

18.000 €

60.000 €

6Construcció de pista de petanca 12.000 €

4Reasfaltat del carrer B 75.000 €

7

8

9

10

11

12

Reasfaltat del carrer C 60.000 € 10

Reasfaltat del carrer D 125.000 €

9

3Millora de la porta del parc X

Construcció d'un parc caní

8.000 €

15.000 €

2Construcció de noves gàbies al centre 
de protecció animal 

35.000 €

Millora del parc infantil Y 5.000 €


