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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 passat 3 de desembre de 2016, el pressupost 
destinat a decisions d'inversió seleccionades pel Consell de Participació Ciutadana 
ascendeix per a l'any 2016 a 400.000,00 €. 
 
 
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 i en 
deixarà uns altres amb valor zero. 
 
Finalment se sumarà la puntuació facilitada per cadascun dels consellers i s’ordenaran els 
projectes per punts de manera descendent, de forma que es crearà d'aquesta manera una 
classificació definitiva. 
 
L'assignació definitiva del pressupost es realitzarà de major a menor fins 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.  
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4. Fitxes dels projectes 
 
4.1 ZONA VERDA AL COSTAT DEL CEIP SA BODEGA NOVA 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
La zona verda es troba en la intersecció dels carrers Josep Riquer Llobet, el carrer del 
País Valencià i el carrer de Múrcia. Annexa al nou CEIP Sa Bodega. Aquesta zona té una 
superfície de 420 metres aproximadament. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Per revitalitzar aquesta zona s'adequarà una zona per destinar-la a parc infantil i una altra 
zona a pistes de petanca. 
 
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. 
 
 
 
4.2 TARIMA DE L'ESCENARI DEL PARC MARIÀ VILLANGÓMEZ 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El Parc Marià Villangómez es troba al barri de Cas Serres. Entre l'avinguda de Sant Jordi i 
el carrer d'Ernesto Ehrenfeld. Actualment la tarima de fusta de l'escenari existent es troba 
molt deteriorada. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Se substituirà la tarima existent de fusta per una tarima tecnològica composta per 
polímers de polietilè d'alta densitat i fibres de conífera. Aquesta tarima exterior no 
necessita manteniment. 
 
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.  
 
 
4.3 PAVIMENTACIÓ VORERES CARRER DELS GERMANS TORRES I TUR I CARRER 
PERE BARDAJÍ 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El carrer dels Germans Torres i Tur i el carrer de Pere Bardají i Balanzat són paral·leles i 
es troben entre el carrer Campanitx i el carrer Corona del barri de Can Misses. Les 
esmentades voreres es troben sense pavimentar. 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pavimentaran les voreres dels carrers dels Germans Torres i Tur i del carrer de Pere 
Bardají i Balanzat amb rajola tipus ajuntament. 
 
PRESSUPOST 
 
El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de CINC MIL EUROS 
(5.000,00€) G.G., B.I i IVA inclosos.  
 
 
4.4 PÈRGOLA PARC INFANTIL BULEVARD 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El parc infantil es troba a la plaça d’Albert i Nieto. Aquesta plaça és perpendicular al 
bulevard d’Abel Matutes Juan. Actualment en aquesta plaça existeix una zona d'arbrat 
que dóna ombra únicament a l'àrea destinada als bancs, però no a la zona dels jocs 
infantils. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Per dotar d'ombra la zona infantil es col·locaran dues pèrgoles tipus vela. 
 
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 ZONA VERDA CARRER CANÀRIES 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
La vorera existent està situada al carrer de Canàries i el carrer de Sant Cristófol, al barri 
de Sa Colomina, confrontant amb l'institut de Sa Colomina. A l'esmentada vorera 
existeixen tres jardineres rectangulars i un parc infantil. La plantació de les jardineres 
existents es troba molt deteriorada atès que estan situades damunt del forjat de la coberta 
de l'aparcament subterrani del CETIS i compten amb un espessor de capa de terra 
vegetal insuficient per al creixement.  
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
En dos de les jardineres existents es plantaran espècies aromàtiques per millorar 
l'aspecte visual de la ciutat. La jardinera restant es destinarà a un parc per realitzar 
exercicis saludables on s'instal·laran diversos elements. 
 
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 PÈRGOLA PARC DE LA PAU 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El parc de la Pau, es troba situat entre l'avinguda d’Isidor Macabich, el carrer de Canàries 
i el carrer de Balears, en el terme municipal d'Eivissa. Actualment no existeixen zones 
d'ombra a la zona 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
S'instal·laran dues pèrgoles tipus vela a la plaça del central del parc perquè els veïns 
puguin realitzar diverses activitats lúdiques 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.  
 
 
4.7 REPARACIÓ CARRER MANEL SORÀ 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El carrer de Manel Sorà es troba al barri de la Marina, darrere del Mercat Vell. A la sortida 
cap al carrer de Josep Verdera és un carrer pavimentat amb llambordes. A causa del pas 
de vehicles pesats, aquestes llambordes s'han enfonsat sobretot en la corba d'intersecció 
entre aquestes dues. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pretén arreglar el paviment de llambordes i deixar-lo en perfecte estat. 
 
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.  
 
4.8 ASFALTAT CARRER PLA DE VILA 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El carrer del Pla de Vila es troba al barri de Talamanca, perpendicular al carrer de ses 
Figueres i paral·lela al carrer des Vedrà. En finalitzar l'any 2014 es van fer diverses 
actuacions d'asfaltat al barri de Talamanca i es deixà el carrer des Pla de Vila sense 
arreglar. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pretén asfaltar i pintar aquest carrer per deixar-lo en perfecte estat tal com estan els 
altres carrers del barri. 
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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 VORERA DEL CARRER DEL MÚSIC FERMÍ MARÍ (tram centre de salut) 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El carrer del Music Fermí Marí es troba al barri des Viver, paral·lela a l'av. de Sant Josep 
de sa Talaia. Actualment en un dels seus dos costats la vorera es troba sense pavimentar, 
només compta amb la solera de formigó i la vorada. Aquest carrer és un dels més 
transitats del barri perquè hi ha el centre de salut des Viver. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pretén col·locar paviment de rajola tipus Ajuntament a la vorera que es troba sense 
pavimentar en el tram del centre de salut. 
 
PRESSUPOST 
 
El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de VINT-I-DOS MIL EUROS 
(22.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.  
 
 
4.10 PAVIMENT CAMÍ D’ACCÉS Al PARC INFANTIL DE CA N’ESCANDELL 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El parc infantil de ca n’Escandell es troba darrere de la gasolinera del carrer d’Atzaró. A 
aquest parc s’hi pot accedir per l'avinguda Sant Josep de sa Talaia. En l'actualitat aquest 
accés està sense pavimentar i en molt mal estat de conservació. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Per millorar l'accés al parc infantil, es pretén arreglar l'accés posant el paviment adequat 
per a la seva fi. 
 
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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4.11 CONDICIONAMENT JARDINERES VIA PÚNICA 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
La Via Púnica es troba al barri de sa Capelleta, paral·lela i entre l'av. d’Espanya i la Via 
Romana. En aquest carrer els arbres es troben a la zona d'aparcament de la calçada, dins 
petites jardineres a manera d'escocell que en l'actualitat estan brutes, amb herbes.  
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pretén netejar aquestes petites jardineres, eliminant les males herbes, pintant-les i 
adequant-les per al seu embelliment. 
 
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.  
 
 
4.12 ENJARDINAMENT E20 ENTRADA RONDA GUÀRDIA CIVIL I RONDA CA 
N'ESCANDELL 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
La ronda E20, entre la ronda de la guàrdia civil i la ronda de Ca n’Escandell és una part de 
la ronda sense vegetació en l'actualitat ja que no disposa d'escocells ni arbres. Solament 
existeixen unes jardineres allargades que es troben sense enjardinar en l'actualitat. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Per millorar aquest tram de l'avinguda es pretén la plantació d'aquestes jardineres amb 
espècies autòctones que s'adaptin al clima de la zona. 
 
PRESSUPOST 
 
El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de SIS MIL EUROS 
(6.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.  
 
 
4.13 CARRIL BICI AVINGUDA SANT JORDI 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El carri bici de l'av. de Sant Jordi està executat des de la rotonda del Mc Donalds fins al 
Cementeri Vell. A partir d'aquest punt, a l'av. de Sant Jordi existeix una mitjana entre els 
dos carrils de diferent direcció la qual no està condicionada de cap manera. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Per millorar la mobilitat en aquesta zona es pretén continuar el carril bici des del 
Cementeri Vell fins a l'encreuament amb el carrer del Músic Vicent Mayans Marí. 
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PRESSUPOST  
 
El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de SEIXANTA MIL EUROS 
(60.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.  
 
 
4.14 ADEQUACIÓ PAVIMENT CEMENTERI 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El Cementeri Nou d'Eivissa es troba al barri de Cas Mut. És un cementeri amb carrers 
asfaltats entre els quals es troben altres carrers per als vianants on s'han construït els 
nínxols. En l'actualitat els carrers asfaltats es troben amb diversos sots i sense 
senyalització horitzontal. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Per millorar la mobilitat del Cementeri Nou es pretén arreglar els sots en l'asfalt i pintar la 
senyalització horitzontal. 
 
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.  
 
 
4.15 ASFALTAT CARRER HOSTAL TALAMANCA 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El carrer de Talamanca, es troba al barri de Talamanca, entre el carrer Alhauet i el carrer 
de ses Feixes. És un carrer molt transitat per vehicles sobretot en l'època estival en ser el 
carrer d'accés a la platja de Talamanca. L'any passat es va asfaltar el carrer Alhauet i es 
deixà el carrer de Talamanca sense pavimentar amb previsió de fer-ho en un futur proper. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pretén asfaltar i pintar el carrer de Talamanca per deixar-lo en perfecte estat tal com 
s'ha fet amb els altres carrers del barri de Talamanca. 
 
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 REMODELACIÓ AV SANTA EULÀLIA (1a FASE) 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
L'avinguda de Santa Eulàlia és una de les avingudes d'accés més important del municipi 
ja que és l'entrada principal al port i al nucli antic, que són les zones turístiques més 
visitades del municipi. En l'actualitat les voreres es troben en mal estat, algunes aixecades 
per les arrels dels arbres i altres trencades i en mal estat. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pretén condicionar aquestes voreres arreglant el paviment i canviant-lo en el cas que 
sigui necessari. 
 
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.  
 
 
4.17 CONDICIONAMENT ZONA VERDA AVINGUDA SANT JORDI (ARA 
APARCAMENT TEMPORAL) 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
La zona verda de l'avinguda Sant Jordi es troba al barri de ses Figueretes, entre el carrer 
Quartó de Portmany i el carrer Esclava Maria Flores. Durant l'any passat aquesta zona 
verda es va netejar i va condicionar com a aparcament provisional. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pretén condicionar la zona perquè deixi de funcionar com a aparcament provisional i es 
converteixi en zona verda. 
 
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.  
 
 
4.18 TENDAL PLAÇA ES PRATET 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
La plaça Bob Marley es troba al carrer Pere Francès, al barri des Pratet, davant de l'hotel 
Royal Plaza. Actualment no existeixen zones d'ombra en aquesta plaça. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
Es pretén instal·lar un tendal perquè els veïns puguin realitzar diverses activitats lúdiques 
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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. 
 
 
4.19 ENJARDINAMENT PISCINES ES VIVER 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El complex esportiu des Viver es troba enclavat entre els carrers Músic Vicent Mayans 
Marí, Sant Francesc de ses Salines i Sindicalista Margalida Roig. Actualment a la zona 
d'aparcament existeixen unes jardineres descurades per la falta de manteniment. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pretén arreglar les jardineres. 
 
PRESSUPOST  
 
El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de VUIT MIL EUROS 
(8.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.  
 
 
4.20 PINTURA APARCAMENT ES SOTO 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
L'aparcament des Soto està situat al barri de Sa Capelleta, al final del camí del Calvari, 
darrere de la muralla entre el baluard de Sant Bernat i el baluard de Sant Tecla. És una 
zona d'aparcament a l'aire lliure, sense pintar, sense senyalitzar i sense places 
delimitades. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pretén pintar la senyalització horitzontal per poder organitzar l'aparcament i distribuir 
millor les places. 
 
PRESSUPOST 
 
El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de SIS MIL EUROS 
(6.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.  
 
 
4.21 CONDICIONAMENT ESCALES PUIG DES MOLINS 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El barri des Puig des Molins es troba ple d'escales a causa del seu relleu. Aquestes 
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escales als seus costats tenen unes petites jardineres. Durant l'any 2015 algunes de les 
jardineres d'aquestes escales s'han condicionat, enjardinant-les i pintant-les. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pretén continuar amb l'arranjament de les escales en la mateixa línia que s'ha estat 
fent durant l'any anterior, és a dir, millorant-ne l’enjardinament i la pintura. 
 
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.  
 
4.22 MILLORA JARDINS PLAÇA C/ ALZINES LOCAL AV PLATJA D’EN BOSSA 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El carrer de les Alzines es troba al barri de Platja d’en Bossa. És l'últim carrer del municipi 
d'Eivissa i se situa entre l'av. de Sant Jordi i l'av. de Pere Matutes Noguera. En aquest 
carrer es troba el local de l'associació de vesins del barri. Dit local està envoltat per un 
gran nombre de jardineres actualment descurades i faltes de vegetació. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pretén millorar aquestes jardineres augmentat el nombre d'espècies plantades i 
condicionant les espècies existents. 
 
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 PIPI CA ZONA ESTADI CA MISSES 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El pipi-ca es pretén instal·lar al barri de Can Misses, a la cantonada del carrer Campanitx 
amb el carrer de la Venda des coloms, al costat de l'aparcament de la piscina i davant de 
l'estadi municipal. En l'actualitat hi ha un petit solar que no s'utilitza i es troba ple de 
vegetació i males herbes. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pretén condicionar aquest espai per a un pipi-ca; es netejarà de vegetació, es granarà i 
es tancarà.  
 
PRESSUPOST  
 
El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de VINT-I-DOS MIL EUROS 
(22.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.  
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4.24 CONDICIONAMENT JARDINERES ZONA ESCOLAR BLANCA DONA 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
La zona escolar Blanca Dona, 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 Blanca 
Dona, l'institut Isidor Macabich i el col·legi sa Blanca Dona. Per aquesta zona travessa el 
carrer de sa Blanca Dona que té unes jardineres en l'actualitat molt descurades. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Per millorar l'estètica de la zona es pretén arreglar l’enjardinament i pintar el petit mur que 
envolta les jardineres. 
 
PRESSUPOST 
 
El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de VUIT MIL EUROS 
(8.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.  
 
 
4.25 CONDICIONAMENT APARCAMENT DISSUASIU Av. 8 D'AGOST 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
L'aparcament dissuasiu de l'av. 8 d'Agost es troba entre el carrer de la Barra, el carrer de 
Xaloc i el carrer des Surets. És un aparcament molt utilitzat a causa de la seva proximitat 
amb el centre de salut de Vila. En l'actualitat l'aparcament es troba brut, amb matolls i 
alguns sots que hi fan difícil el trànsit. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Per millorar l'accessibilitat de l'aparcament es pretén arreglar l'entrada, netejar el solar, 
llevar els matolls i arreglar els sots. 
 
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.  
 
 
4.26 MILLORA INTEGRAL DEL PARC MARIÀ VILLANGÓMEZ 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El parc Marià Villangómez es troba al barri de Cas Serres, envoltat per l'av. de Sant Jordi, 
el carrer del Bisbe Llocer, el carrer d'Ernest Ehrenfeld i el carrer Felip Curtois i Valls. En 
l'actualitat hi ha zones del parc amb bastants pendents el que provoca que per les pluges 
es mogui la terra cap a les zones inferiors. 
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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 CINQUANTA MIL 
EUROS (50.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.  
 
 
4.27 COL·LOCACIÓ DE PILONS AL CARRER DE CARLES ROMAN FERRER 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El carrer Carles Roman Ferrer està al barri des Viver. Recentment s'ha ampliat una de les 
seves voreres per millorar el pas de vianants i la connexió entre el passeig de ses 
Figueretes i el passeig de Platja d’en Bossa. En aquest costat de la calçada no existeixen 
aparcaments amb la qual cosa els vehicles es pugen a la vorera trencant amb això les 
rajoles. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pretén col·locar uns pilons per evitar l'accés dels vehicles a la vorera. Es col·locaran 
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 QUINZE MIL EUROS 
(15.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos. 
 
4.28 SUBSTITUCIÓ DE GESPA EN LES PISTES ESPORTIVES DE SES FIGUERETES 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
Les pistes esportives de ses Figueretes es troben a l'av. de Sant Jordi, entre el Cementeri 
Vell i el local de l’associació de vesins del barri. En l'actualitat la gespa es troba en mal 
estat i és necessari substituir-la. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pretén substituir la gespa artificial de les dues pistes esportives. 
 
PRESSUPOST 
 
El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de SETANTA-DOS MIL 
EUROS (72.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.  
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4.29 SUBSTITUCIÓ DE GESPA A LA PISTA ESPORTIVA DE CAS SERRES 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
La pista esportiva de Cas Serres es troba al carrer de Felip Curtois i Valls, junt al local de 
l'associació de vesins del barri. En l'actualitat la gespa es troba en mal estat i és necessari 
substituir-la. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pretén substituir la gespa artificial de la pista esportiva. 
 
PRESSUPOST 
 
El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de TRENTA-SIS MIL 
EUROS (36.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.  
 
4.30 SUBSTITUCIÓ DE GESPA A LA PISTA ESPORTIVA DE CA N’ESCANDELL 
 
EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 
Les pistes esportives de Ca n'Escandell es troben al carrer des Jondal, al costat del local 
de l'associació de vesins del barri. En l'actualitat la gespa es troba en mal estat i és 
necessari substituir-la. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Es pretén substituir la gespa artificial de la pista esportiva. 
 
PRESSUPOST 
 
El pressupost per a l'execució dels treballs que ens ocupa és de TRENTA-SIS MIL 
EUROS (36.000,00 €) G.G., B.I i IVA inclosos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


