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Num. Nom Proposta Motiu 

60 
Ana María Cardona 
Fernández 

Crear més espais verds 

Crear més espais verds, té un termini d'execució 
previst superior a dos anys ja que en aquests 
moments s'està redactant el projecte de 
remodelació. 

59 
Ana María Cardona 
Fernández 

Servei de bicis:  posta a disposició dels residents un servei 
de bicis per facilitar la movibilitat dins del tm i del municipi 

No es pot admetre al tractar-se de la creació d'un 
nou servei. 

56 
Ángeles Henares 
Jiménez 

Creación de una escuela náutica municipal (vela, 
piragüismo, windsurf, etc), para la zona de la bahía de Sant 
Antoni correspondiente a Cala de Bou. Se propone la 
instalación de un contenedor/ caseta portátil en la playa de 
punta Xinxo 

No es pot admetre al tractar-se de la creació d'un 
nou servei. 

53 
Maria Catalina Tur 
Torres 

l·luminació de l'aparcament de darrere el centre mèdic Ja ha estat executada. 

52 
Maria Catalina Tur 
Torres 

Condicionament del carrer de sa Talaia No és competència municipal.   

51 
Maria Catalina Tur 
Torres 

Construcció d'una voravia des de Can Graó fins al taller 
Motrio 

No és competència municipal.   

48 
Maria Catalina Tur 
Torres 

Construcció d'una voravia des de les Escoles Velles fins a 
l'oficina de Correus 

No és competència municipal.   

50 Maria Marí Serra Millorar el pàrquing del centre mèdic de Sant Josep Ja ha estat executada 

49 
Vicente Acisclo Tur 
Cardona 

Mejoras en la zona de Atlantis: La habilitación de una zona 
de parking techado. La instalación de una dependencia de 
información turística y de primeros auxilios, con planos 
detallados de la zona y demás información al uso, que no 
se ignora la catalogación de reserva natural, que 
hipócritamente ha consentido la construcción de 
viviendas/mansiones al pie de los acantilados y más 
contradicciones que indignan. La instalación de fuente de 
agua y de servicios adecuados para su uso como wáter y 
lavabo, con distinción de sexos, y sin barreras 
arquitectónicas para discapacitados por supuesto. 

Es tracta d’una propietat privada.  

46 Marian Ferrer Ramon Espai Artístic i Cultural  Sant Jordi de Ses Salines Supera el cost previst en el procés de 
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pressupostos participatius. 

42 Neus Prats Tur 
Peatonització de sa Raval; retirada de contenidor de fems 
del costat de l’esglèsia 

Té un cost econòmic superior al previst en el 
procés de pressupostos participatius. 
La proposta de retirada de contenidors es 
translladarà a l'àrea de medi ambient per a què 
procedeixin a la seva avaluació 

44 
Victor Miguel Andrade 
Sánchez 

Servicio de Alquiler Online de Bicicletas 
No es pot admetre al tractar-se de la creació d'un 
nou servei. 

39 Catalina Ribas Ribas 
Acondicionar un local o el club de la 3ª edat perquè pugui 
funcionar com a centre de dia per persones majors mentre 
es fa alguna cosa definitiva. 

No és competència municipal. 

40 
Carmen Aurora Peral 
Garcia 

Mejor oferta de propuestas lúdicas para niños y jóvenes 
adolescentes 

Es tracta d’un projecte privat. No és competència 
municipal 

36 
Oscar del Rincón 
González 

Vial cicloturista vila-ses salines No és competència municipal. 

33 Eva Tur Tur Arreglar es tanconet No és competència municipal. 

31 Elisenda Belda Aparicio Soterrament  mànegues d'aigua No és competència municipal. 

30 Mario Riera Busom Espai pels contenidors d'escombraries 

Al tractar-se més d'una incidència que d'una 
proposta amb cost econòmic. Medi Ambient, que 
és el departament competent, ja ha rebut la seva 
aportació i l'està considerant. 

28 Mario Riera Busom Creació d'una escola de vela a la platja d'Es Codols 
No es pot admetre al tractar-se de la creació d'un 
nou servei. 

27 Mario Riera Busom Retirada de runa bosc Es Codolar No és competència municipal. 

26 Paula Tur Romero Construcció de pistes de pàdel a Can Burgos 
No pot dur-se a terme al no disposar d'espai 
suficient a la zona  de Ca'n Burgos. 

25 Maria Martínez Avila Habilitar parque para paseos con perros 
En aquests moments s'està executant al resultar 
ser una proposta guanyadora de l'edició anterior 
de pressupostos participatius. 

24 Indalecio Cerecuela Merendero En aquests moments hi ha prevista una nova 
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zona de picnic a Sant Agustí i finalitzada la 
cessió de terrenys se’n podran fer altres però en 
aquests moments no es disposa de sòl públic. 

23 Álvaro Cirer Galán Campo de Frisbee golf 
Es troba en aquests moments en execució al 
resultar una proposta guanyadora de l'edició 
anterior. 

18 Luis Ramos Iruela Recuperar i restaurar les parets de pedra seca 
No pot ser admesa al tractar-se d'intervencions 
en propietat privada. 

17 Luis Ramos Iruela Servei de rentapeus a les platges 

Els serveis tècnics municipals informen que les 
platges que poden disposar d'aquest servei ja en 
tenen i que la resta de platges tenen la 
consideració de platges naturals i no es addient 
la instal·lació d'aquest tipus de serveis. 

16 Luis Ramos Iruela Senyalització de camins 
No pot ser admesa perquè ja s'està executant al 
ser una proposta guanyadora de pressupostos 
participatius de l'edició anterior. 

14 Francisco Marti Olsson 

Parque infantil: Mejorar el área de juegos de los niños, 
además de dotarlo con bancos para sentarse, aseos para 
ambos sexos y acondicionarlo a la altura que se merece 
cala de bou, también añadir una pista exterior dentro del 
recinto para patines y bicicletas y patines, y sobre todo 
quitar las barbacoas y hacer un merendero en condiciones, 
Para poner un ejemplo no debemos irnos muy lejos, un 
parque como el de ibiza (donde los multicines) o también 
como el de Santa eulalia. 

Falta d'àrea exterior i actualment s'estan 
executant millores gràcies a una proposta 
guanyadora de pressupostos participatius de 
l'edició anterior. 

16 Maria Escandell Orvay Millora dels accessos als centres educatius de Sant Jordi 

Falta d'àrea exterior i actualment s'estan 
executant millores gràcies a una proposta 
guanyadora de pressupostos participatius de 
l'edició anterior. 

12 Juan Guasch Zona de picnic 
Hi ha zona prevista a Sant Agustí i finalitzada la 
cessió de terrenys n'hi podrà haver més. De 
moment no hi ha sòl públic. 
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11 
Mari Carmen Escandell 
Cózar 

Millora dels accessos als centres educatius de Sant Jordi 

Supera el cost, el termini d'execució seria 
superior a un any i en aquests moments està en 
redacció un Pla d'Accessibilitat que segurament 
contemplarà millores en aquest aspecte. 

10 Francesc Ribas Ribas 
Túnel Josapi des Torrent de Can Bartomeu Xinxo fins es 
Torrent de Can Puvilet (Can Xicu Coques) 

Supera el cost previst en el procés de 
pressupostos participatius. 

9 
Mª Consuelo Guerra 
Castaño 

Convocatoria de ayudas para la mejora de la accesibilidad 
en viviendas y edificios de uso residencial del municipio de 
Sant Josep: rampas de acceso, ascensor,... 

UNIR AMB 8  

4  
Carolina Noad Khachan 
Cano 

Huertos urbanos en Port des torrent 

No pot acceptar-se al tractar-se d'un nou servei. 
La normativa de pressupostos participatius 
impedeix les propostes que impliquin un nou 
servei a l'ajuntament. 

3 Danilo Martínez Boerr Parcs musicals d'exterior 
 
Ja està prevista per aquest any. 
 

2 Rebeca Expósito Salas Renovación parque infantil San Jose Ja està prevista per aquest any. 

1  
Victor Miguel Andrade 
Sánchez 

Xarxa Pública WIFI 

El Ple de l'Ajuntament de Sant Josep aprová en 
sessió plenària un Pla Director per a 
desenvolupar el Wifi gratuït a les dependències 
municipals, específicament a biblioteques i a les 
oficies d'atenció turística. Actualment s'està 
implantant a la zona de Sant Josep, a Cala de 
Bou i a Sant Jordi. 
El wifi gratuït s'ha 'oferir en les dependències 
municipals com un complement als serveis que 
s'ofereixen allí (culturals, turístics) i no es pot 
oferir de forma massiva perque contravé a la Llei 
de competències en telecomunicacions. 

 


