Pressupostos Participatius Llucmajor 2022
Resum propostes descartades i motius
Llucmajor Poble
Nº

PROPOSTAS REBUTJADAS

MOTIUS

1

Zona d’aparcament

Actualment al municipi de Llucmajor no es
disposa de sòl per a poder augmentar les zones
d’aparcament

4

Àrea per cans

Aquesta proposta s’ha de descartar, ja que
està prevista la seva instal·lació dins el 2022.

6

Panells informatius digitals a
Llucmajor

Implica despeses futures importants pel seu
manteniment

18

Segona Ruta Saludable

És competència del Centre de Salut, no de
l’Ajuntament.

20

Àrea Recreativa

L'Ajuntament no disposa de finques públiques
per dur a terme aquesta àrea.

21

Àrea per cans

Aquesta proposta s’ha de descartar, ja que
està prevista la seva instal·lació dins el 2022.

22

Cistelles de bàsquet lliure

A dia d’avui, no hi ha un espai al nucli urbà de
Llucmajor que compleixi els requisits per
instal·lar-hi una pista exterior de bàsquet.
Concretament, al parc Rufino Carpena, no
seria compatible ni amb l’skate park que hi ha
actualment ni amb el nou d’obra que s’està
projectant.

38

Recuperació del rocòdrom
interior del poliesportiu

Aquest espai no compleix els requisits tècnics i
normatius de seguretat i ventilació per dur-hi a
terme aquesta activitat.

39

Instal·lar badems en totes les
entrades del poble

La gestió de la col·locació de bandes
reductores de velocitat està sempre subjecte a
l’estudi previ de comprovació de l’excés real
de velocitat i de la idoneïtat de la seva
col·locació, per mor de la via; entre altres
motius per les baixades d’aigües pluvials
(embasaments), per mor de la ciutadania;
molèsties de renous davant l’immoble on es
col·loca; i per mor del volum de trànsit,
tipologia dels vehicles (vehicles lleugers,
camions...) i tipologia del conductor (resident,
turista...).

43

Via verda

No és competència municipal, ja que les vies
del tren són de SFM.

44

Arreglar Pista d’Skate

S’ha descartat perquè s’està licitant una pista
d’skate nova.

45

Posar zona blava als carrers
Convent, Rare Ripoll, Orient i Sant
Francesc

Es tracta d’una actuació sense cost, amb la
qual cosa no compleix els requisits dels
pressupostos participatius.

46

Posar pistes de bàsquet a
l’exterior del poliesportiu

A dia d’avui, no hi ha un espai al nucli urbà de
Llucmajor que compleixi els requisits per
instal·lar-hi una pista exterior de bàsquet.

51

Posar més bancs per seure defora
i més manteniment del jardí a l'IES
LLucmajor

L'IES no és de competència municipal.

53

Reforma banys poliesportiu
municipal de Llucmajor

Ja s’hi està treballant en el marc d’una
subvenció per a la millora de l’accessibilitat en
edificis i instal·lacions municipals.

54

Pista de bàsquet

A dia d’avui, no hi ha un espai al nucli urbà de
Llucmajor que compleixi els requisits per
instal·lar-hi una pista exterior de bàsquet.

56

Col·locar bancs per millorar el
municipi

La pròpia proposant la va rebutjar.

57

Conservació del Patrimoni

La proposta s’ha descartat perquè l’orgue de
l’església és de propietat privada.

59

Il·luminació zones camp de futbol
del poliesportiu de Llucmajor

60

No te moris de set

62

Manteniment de finques de
manera gratuïta

Les finques són propietat privada.

63

Plaques solars

L’Ajuntament ja en té als seus edificis i els que
falten es posaran.

64

Senyalització dels punts més
importants

La proposta implica despeses pressupostàries
futures.

66

Indicacions per anar al Puig de
Ses Bruixes i Galdent

No és competència municipal, ja que passa
per finques privades.

67

Segona Ruta Saludable a
Llucmajor

És competència del Centre de Salut, no de
l’Ajuntament.

70

Millora fems

La proposta s’ha descartat perquè contradiu
l’actual contracte de residus.

73

Asfalts aturada de bus

L'aturada de bus no és de competència
municipal.

Actualment s’està a l’espera dels estudis
lumínics corresponents per posar en marxa el
procediment de canvi a il·luminació LED als dos
camps de futbol.
Una font no compleix les condicions sanitàries,
en tot cas, s'hauria de posar un omplidor de
botelles. A més a més, no es pot posar només
una font a un parc concret, sinó que s'hauria
de fer un estudi de les necessitats de tots els
parcs i places del municipi i instal·lar fonts en
tots aquells que sigui necessari.

74

Mapa gros dels nuclis que formen
el municipi

La proposta no és factible des del punt de vista
tècnic i competencial, ja que implicaria un
acord amb els propietaris dels terrenys situats a
les diferents entrades del poble.

75

Connexió entre les 2 vies de
serveis, Llucmajor – Carretera de
Campos

No és competència municipal.

76

Cas Coix per Activitats Culturals

Ja s'està fent un concurs d'idees per veure que
es fa amb l'espai.

79

Ens donam a conèixer portant
una camiseta

Es descarta perquè no es pot fer dependre una
proposta de posteriors aportacions
econòmiques.

81

Neteja del litoral amb un bon
berenar!

Es descarta perquè no és una inversió.

82

Neteja sovint de vies de servei,
carrils bici i “cunetes”

Es descarta perquè ja s'està tramitant una nova
licitació de neteja viària i de camins.

83

Voreres Netes d’Herbes

Es descarta perquè ja s'està tramitant una nova
licitació de neteja viària i de camins.

84

Posar més horaris o un bus
especial pels estudiants de
Campos

La mesura és competència del TIB.

90

Miralls en el Camí de la Bassola

No és competència municipal.

91

Millora de parcs infantils

Es descarta perquè ja s’ha executat.

92

Millora les 2 primeres aturades de
bus

La mesura és competència del TIB.

93

Crear un gimnàs a l’aire lliure

Actualment ja es compta amb un parc de
cal·listènia al parc Rufino Carpena i en aquests
moments no tenim detectat més llocs adients
per instal·lar un parc biosaludable.

94

Carrer Gràcia lliure de cotxes
aparcats en determinades hores

La proposta ha estat descartada perquè no és
una inversió, sinó una actuació de mobilitat
sense cost.

97

Placeta davant del Claustre

La proposta cau perquè depèn de patrimoni.

98

Cables de les façanes: llevar,
amagar

No és de competència municipal.

99

Netejar rotondes i embellir-les

La proposta cau perquè no és suficientment
concreta.

100

Una nova ronda i/o una aturada
d’autobús davant l’institut de
Llucmajor

És competència del TIB.

Màquina per retornar cèntims
d’euro pels envasos

S’ha descartat perquè s’està licitant un
contracte entre el Govern de Balears i els
municipis al respecte.

103

Recollida d’excrements dels cans

De papereres l'Ajuntament de cans ja no posa.
Les papereres que hi ha a tot el poble són de
dues fraccions, envasos i rebuig i a la resta són
fracció rebuig, o sigui que es poden fer ús per
tirar-hi els excrements.

107

Poder tenir una ruta saludable

Es competència del Centre de Salut, no de
l’Ajuntament.

109

Creació d’una ludoteca infantil
de carrer

La compra del material en si sí que podria
encaixar en els pressuposts participatius, però el
funcionament requereix d’un servei de
dinamització per la qual cosa compromet
exercicis futurs.

110

Parc per cans

Aquesta proposta s’ha de descartar, ja que
està prevista la seva instal·lació dins el 2022.

Casal de joves

La proposta compromet exercicis pressupostaris
futurs. Malgrat això, des de Joventut hi ha
previsió de tornar a engegar el servei que es va
interrompre per la COVID.

102

117

S’Arenal
Nº

PROPOSTAS REBUTJADAS

MOTIUS

2

Contenidors de
reciclatge

Es descarta perquè ara mateix està a punt d’entrar en
vigor un contracte de neteja nou.

7

Panells informatius
digitals

La proposta comporta despeses per exercicis
pressupostaris futurs.

13

Millorar l’accés al
poliesportiu de S’Arenal

S’ha de descartar perquè ara mateix s’està tramitant
un projecte de carreteres que connectarà aquest
accés amb Son Verí.

47

Carril bici i ruta de
senderisme de S’Arenal
a Les Palmeres

No és competència municipal, ja que les vies del tren
són de SFM.

52

Millora del Parc Joan
Ferré de s’Arenal

No entra per pressupost.

55

Neteja Solar Carrers
Antoni Galmés-Carrer
Sant Bartomeu

El solar és privat, i per tant, l’Ajuntament no té
competències.

Aparcament

No es pot dur a terme perquè l’Ajuntament no
disposa d’un espai per fer-ho. A més, arrel de la
construcció del nou centre comercial s’habilitarà un
espai.

69

Vàries Urbanitzacions
Nº

PROPOSTAS REBUTJADAS

MOTIUS

5

Biblioteca municipal

Es descarta perquè es considera un nou servei.

8

Panells Informatius
Digitals

Implica despeses pressupostàries futures.

11

Carril bici entre
urbanitzacions

L'Ajuntament ja està treballant en una proposta
similar, derivada dels anteriors pressupostos
participatius.

12

Connectar la
urbanització de Sa Torre
amb Puig de Ros

S’ha de descartar perquè es necessitaria una
modificació del Pla General, ja que és una zona
verda.

31

Col·loca caixes niu per
ratpenats a les zones
públiques

Davant aquesta proposta s’ha consultat a la
Conselleria de Medi Ambient i Territori sobre el risc de
transmissió de malalties pròpies d’aquests animals a
persones o altres animals que es puguin trobar a la
zona. Telefònicament s’ha informat per part del COFIB
al veterinari municipal del fet que aquests animals són
transmissors de ràbia. Igualment i per la mateixa via, el
COFIB ha indicat que la gestió i organització de la
instal·lació de caixes-niu per aquests animals és
competència del Departament de Protecció
d’Espècies, de la Conselleria de Medi Ambient.

105

Camí des de Tolleric fins
Badia Gran

Els terrenys a través dels quals s’hauria de fer són de
propietat privada, amb la qual cosa, s’ha de
descartar.

106

Camp de futbol sala

Aquesta proposta s’ha de descartar perquè supera
clarament l’import màxim que es pot dedicar a
projectes que afecten a diverses urbanitzacions.

111

Via verda Maioris – Les
Palmeres – Son Verí –
Cala Blava – s’Arenal

No és competència municipal, ja que les vies del tren
són de SFM.

118

Carril Bici s’Arenal – Cala
Pi

No és competència municipal

119

Recipients o papereres
per dipositar els
excrements de cans

De papereres l'Ajuntament de cans ja no posa. Les
papereres que hi ha a tot el poble són de dues
fraccions, envasos i rebuig i a la resta són fracció
rebuig, o sigui que es poden fer ús per tirar-hi els
excrements.

Badia Blava
Nº

PROPOSTAS REBUTJADAS

MOTIUS

50

Reparació pantalà
Badia Blava

Aquesta proposta és competència de costes.

Nº

PROPOSTAS REBUTJADAS

MOTIUS

10

Arranjar el passeig i
mirador de Badia Gran

No entra per pressupost.

24

Recuperació caminets
entre CEIP Badies i
carretera de Cap Blanc

No entra per pressupost.

25

Millora / transformació
rotonda Badia Blava per
gaudi dels veïns

No entra per pressupost.

Badia Gran

Cala Blava
Nº
23

PROPOSTAS REBUTJADAS

MOTIUS

Jardineres bol·lards de
fundició a l’inici de les
Cales de Cala Blava

Ja existeixen aquests bol·lards a dia d'avui i, per tant,
la proposta és redundant. A més, les jardineres
implicarien manteniment, amb la qual cosa no
compleix els requisits del procés.

Cala Pi / Es Pas de Vallgornera / Vallgornera Nou
Nº

PROPOSTAS REBUTJADAS

MOTIUS

15

Badems reductors de
velocitat

La gestió de la col·locació de bandes reductores de
velocitat està sempre subjecte a l’estudi previ de
comprovació de l’excés real de velocitat i de la
idoneïtat de la seva col·locació, per mor de la via;
entre altres motius per les baixades d’aigües pluvials
(embasaments), per mor de la ciutadania; molèsties
de renous davant l’immoble on es col·loca; i per mor
del volum de trànsit, tipologia dels vehicles (vehicles
lleugers, camions...) i tipologia del conductor
(resident, turista...).

16

Més papereres en punts
concurrents

S'està fent un nou contracte que té previst la
instal·lació.

Seguretat als carrers de
Cala Pi i Vallgornera

La gestió de la col·locació de bandes reductores de
velocitat està sempre subjecte a l’estudi previ de
comprovació de l’excés real de velocitat i de la
idoneïtat de la seva col·locació, per mor de la via;
entre altres motius per les baixades d’aigües pluvials
(embasaments), per mor de la ciutadania; molèsties
de renous davant l’immoble on es col·loca; i per mor
del volum de trànsit, tipologia dels vehicles (vehicles
lleugers, camions...) i tipologia del conductor
(resident, turista...).

34

35

Papereres en zona Cala
Pi-Vallgornera

S'està fent un nou contracte que té previst la
instal·lació.

Puig de Ros
Nº

PROPOSTAS REBUTJADAS

MOTIUS

42

Finalitzar el Parc Infantil
amb Jocs a Puig de Ros

Supera el cost màxim permès per les propostes de
Puig de Ros.

80

Parc Infantil a Puig de
Ros

Supera el cost màxim permès per les propostes de
Puig de Ros.

Son Verí Nou
Nº

61

PROPOSTAS REBUTJADAS

MOTIUS

Punts de recàrrega para
cotxes elèctrics

Estan prevists en diverses accions durant 2022 la
instal·lació d’uns 10 punts de recàrrega, un d’ells a la
zona comercial de Son Verí Nou i un altre a la zona de
Joan Alcover a Son Verí. Alguns venen a través de
subvenció PAESC del CIM i altre amb fons propis per la
via de RT.

