Subvencions pluriennals 2020-2021 per dur a terme obres d'inversió de competència municipal,
l'adquisició de vehicles i d'immobles per a la prestació de serveis de competència municipal, i sufragar
honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres.

AJUNTAMENT

ALARÓ

ALCÚDIA

ALGAIDA

ANDRATX

NOM PROJECTES

Eliminació de barreres arquitectòniques, noves xarxes municipals i renovació de
paviments al carrer Pontarró

Pavimentació i previsió de soterrament d'instal·lacions al carrer Casellet

Millora de l'accessibilitat del carrer Cavallers
Millora de l'accessibilitat del carrer Major de Pina
Millora de l'accessibilitat de diversos passos de vianants a Algaida
Honoraris de redacció Millora de l'accessibilitat del carrer Cavallers
Honoraris de redacció Millora de l'accessibilitat del carrer Major de Pina
Honoraris de redacció Millora de l'accessibilitat de diversos passos de vianants a
Algaida
Honoraris de direcció Millora de l'accessibilitat del carrer Cavallers
Honoraris de direcció Millora de l'accessibilitat del carrer Major de Pina
Honoraris de direcció Millora de l'accessibilitat de diversos passos de vianants a
Algaida

Canvi de coberta i consolidació estructura d'edifici entre mitgeres

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
TOTAL

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2020

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2021

300.000,00
300.000,00

150.000,00

150.000,00

200.857,12
200.857,12

100.428,56

100.428,56

244,06
314.390,67

157.195,34

157.195,33

270.857,12
270.857,12

135.428,56

135.428,56

237.697,00
49.495,34
14.521,28
5.992,36
1.247,78
366,09
3.994,91
831,85

AJUNTAMENT

ARIANY

ARTÀ

BANYALBUFAR

NOM PROJECTES

Projecte d'embelliment, supressió de barreres arquitectòniques i substitució de
xarxa d'aigua potable
Honoraris de redacció Projecte d'embelliment, supressió de barreres
arquitectòniques i substitució de xarxa d'aigua potable
Honoraris de direcció Projecte d'embelliment, supressió de barreres
arquitectòniques i substitució de xarxa d'aigua potable

Adaptació de voreres a normativa d'accessibilitat universal
Projecte d'impulsió aigua potable des de Es Pou Son Curt fins a la confluència amb
impulsió Costa i Llobera

Adquisició immoble situat al carrer Comte Sallent núm., 6 de Banyalbufar
Reforma d'edifici destinat a aparcament per l'adaptació a la Llei 8/2018
d'accesibilitat universal amb annex de projecte de modificació d'activitat aparcament
Canvi de coberta a edifici entre mitgeres a Plaça de la Vila, 2 - Carrer Amargura,1
Reparació calçada a camí de Sa Galera
Honoraris de redacció de reforma d'edifici destinat a aparcament per a la seva
adaptació a la Llei 8/2018 d'accessibilitat
Honoraris de redacció del projecte de modificació d'activitat aparcament
Honoraris de redacció Canvi de coberta a edifici entre mitgeres a Plaça de la Vila, 2 Carrer Amargura,2
Honoraris de redacció Reparació calçada a camí de Sa Galera
Honoraris de direcció de reforma d'edifici destinat a aparcament per a la seva
adaptació a la Llei 8/2018 d'accessibilitat
Honoraris de direcció del projecte de modificació d'activitat aparcament
Honoraris de direcció Canvi de coberta a edifici entre mitgeres a Plaça de la Vila, 2 Carrer Amargura, 3
Honoraris de direcció Reparació calçada a camí de Sa Galera

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
TOTAL

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2020

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2021

442.271,36
14.762,00
9.196,00
466.229,36

233.114,68

233.114,68

169.285,70

169.285,70

247.713,78

247.713,78

37.263,46
301.307,94
338.571,40

260.634,10

124.551,35
55.400,79
18.641,41
7.250,00
9.075,00
4.791,60
2.076,36
2.700,00
5.445,00
3.562,31
1.299,64
495.427,56

AJUNTAMENT

BINISSALEM

BÚGER

NOM PROJECTES

Captació d'aigües subterrànies per abastiment població
Instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques amb 2 punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics
Adequació del camí de Pedàs, Fase II
Millora de l'accessibilitat vial al casc urbà de Binissalem-Camí de s'Aigua

Reforma i ampliació d'instal·lació elèctrica al poliesportiu
Itinerari adaptat per passeig al cementiri municipal
Substitució de canalització al camí de Son Tuturell
Substitució de col·lector aigües residuals i millora de pluvials
Cobertura de pistes multiusos en el poliesportiu municipal
Honoraris de redacció reforma i ampliació d'instal·lació elèctrica del polisportiu
Honoraris de redacció Itinerari adaptat per passeig al cementiri municipal
Honoraris de redacció Substitució de canalització en el camí de Son Tuturell

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
TOTAL

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2020

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2021

153.756,84
53.536,92
54.004,46
40.425,19
301.723,41

150.861,71

150.861,70

240.000,00

240.000,00

24.572,51
33.841,05
48.406,64
89.937,10
240.649,95
1.185,00
4.400,50
2.950,00

Honoraris de redacció Substitució de col·lector aigües residuals i millora de pluvials
Honoraris de redacció Cobertura de pista multiusos en el poliesportiu municipal
Honoraris de direcció reforma i ampliació d'instal·lació elèctrica del poliesportiu
Honoraris de direcció itinerari adaptat per passeig al camentiri municipal
Honoraris de direcció Substitució de canalització en el camí de Son Tuturell

5.630,67
15.315,11
1.040,00
1.950,00
1.250,00

Honoraris de direcció de Substitució de col·lector aigües residuals i millora pluvials
Honoraris de direcció del projecte Cobertura de pista multiusos en el poliesportiu
municipal

3.061,47
5.810,00
480.000,00

AJUNTAMENT
BUNYOLA

CALVIÀ

CAMPANET

CAMPOS

NOM PROJECTES
Adequació de l'accessibilitat en voreres i passos per als vianants de Bunyola
Xarxa de drenatge del passeig Antoni Estarellas i una part de la Ma-2020 fins als
cementiri
Honoraris de redacció "Adequació de l'accessibilitat en voreres i passos per als
vianants de Bunyola"
Honoraris de direcció "Adequació de l'accessibilitat en voreres i passos per als
vianants de Bunyola"

Projecte per la millora de l'eficiència energètica i accessibilitat en el TM de Calvià

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
TOTAL

358.152,02
0,00
0,00
420.857,12

210.428,56

210.428,56

295.028,48
295.028,48

147.514,24

147.514,24

243.857,14

243.857,14

138.904,38

138.904,38

213.659,49

Disseny interior d'oficina de turisme de l'Ajuntament de Campanet

174.033,02

Renovació vàlvules tancament i sectorització de la xarxa d'aigua potable del nuci urbà

100.021,77
487.714,28

Honoraris de direcció Adaptació a la normativa del parc verd de Sa Ràpita
Honoraris de direcció Reparació de fuites a la xarxa d'abastament d'aigua potable al
nucli de Campos

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2021

62.705,10

Renovació gespa artificial de camp d'esports de futbol 11 i futbol 7

Reparació de fuites a la xarxa d'abastament d'aigua potable al nucli de Campos
Condicionament de voreres, supressió de barreres arquitectòniques i nou paviment
asfàltic a la Ronda Nicolau Oliver Fullana
Adaptació a la normativa del parc verd de Sa Ràpita
Honoraris de redacció Adaptació a la normativa del parc verd de Sa Ràpita
Honoraris de redacció Reparació de fuites a la xarxa d'abastament d'aigua potable
Honoraris de direcció Condicionament de voreres, supressió de barreres
arquitectòniques i nou paviment asfàltic a la Ronda Nicolau Oliver Fullana

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2020

144.052,70
61.681,79
53.968,29
2.795,10
4.800,00
2.647,48
1.863,40
6.000,00
277.808,76

AJUNTAMENT

CAPDEPERA

CONSELL

NOM PROJECTES

Millora d'accessibilitat per a vianants a Canyamel
Millora d'accessibilitat al poliesportiu de Capdepera
Adequació viària del Clot de sa Grava a Cala Rajada
Millora d'accessibilitat de Capdepera
Pavimentació asfàltica del centre de Cala Rajada

Projecte integrat activitats i obra per a la instal·lació d'una marquesina per
instal·lació fotovoltaica i aparcament l'aire lliure
Projecte instal·lacions a voravia accés punt verd i adaptació a normativa
accessibilitat
Projecte adaptació d'activitat cementiri municipal a normativa accessibilitat
Projecte de pavimentació amb aglomerat asfàltic al Camí de Son Jordi (tram nord)

COSTITX

Fase II del projecte d'execució d'urbanització d'un espai lliure públic per equipament
esportiu a l'urbanitzable 02
Projecte constructiu de mur de contenció en el carrer de Sa Garriga
Honoraris redacció del la Fase II del Projecte "D'execució d'urbanització d'un espai
lliure públic per poliesportiu a l'urbanitzable 02"
Honoraris de redacció del Projecte constructiu de mur de contenció al carrer de Sa
Garriga
Honoraris direcció del la Fase II del Projecte "D'execució d'urbanització d'un espai
lliure públic per poliesportiu a l'urbanitzable 02"

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
TOTAL

40.500,18
42.391,29
120.847,24
33.398,97
39.355,49
276.493,17

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2020

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2021

138.246,59

138.246,58

195.000,00

195.000,00

240.000,00

240.000,00

234.789,61
145.629,82
9.580,57
0,00
390.000,00

443.570,52
26.391,88
10.037,60
0,00
0,00
480.000,00

AJUNTAMENT
DEIÀ

ESCORCA

ESPORLES

ESTELLENCS

NOM PROJECTES
Millora de l'accessibilitat de l'edifici de l'ajuntament
Millora de les infraestructures d'aigua i embelliment dels carrers Porxo, Es Verger i
Vinya Vella
Renovació de conduccions d'aigua i soterrament d'instal·lacions al carrer Felip
Bauçà i carrer Robert Graves

Reforma magatzem municipal camí d'Aubarca
Tancament solar municipal Son Massip i adaptació accés persones amb mobilitat
reduïda
Acabats obres Ajuntament: Coberta, instal·lacions i mobiliari
Honoraris de redacció Reforma magatzem municipal camí d'Aubarca
Honoraris de direcció de Reforma magatzem municipal Camí d'Aubarca

Renovació xarxa de residuals i d'aigua potable, en el tram del c/ Major i trams del c/
Estricadors

Renovació de xarxa d'aigua potable
Soterrament de línies aèries i adosades a la façana de baixa tensió
Renovació de paviment al carrer Magraners, per a supressió de barreres
arquitectòniques
Adquisició solar Pol. 2, parcel·la 10
Col·locació de plaques (números i noms) als carreres
Honoraris de redacció de Renovació de xarxa d'aigua potable
Honoraris de redacció de Soterrament de Línies aèries i adosades a la façana de
baixa tensió
Honoraris de redacció "Reconstrucció de carrers empredrats"
Honoraris de redacció de "Col·locació de plaques(numeros i noms) als carrers
Honoraris de direcció de Renovació de xarxa d'aigua potable
Honoraris de direcció de Soterrament de Línies aèries i adosades a la façana de
baixa tensió
Honoraris de direcció "Reconstrucció de carrers empredrats"

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
TOTAL

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2020

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2021

151.565,03
179.239,05
187.767,32
518.571,40

259.285,70

259.285,70

102.107,42
234.188,03
7.889,19
2.754,92
510.857,11

255.428,56

255.428,55

315.428,56
315.428,56

157.714,28

157.714,28

228.711,94

228.711,93

163.917,55

154.490,17
158.748,98
59.458,73
40.000,00
14.470,99
6.360,00
8.745,00
3.500,00
1.000,00
4.100,00
5.050,00
1.500,00
457.423,87

AJUNTAMENT

FELANITX

FORNALUTX

INCA

LLORET DE
VISTALEGRE

LLOSETA

LLUBÍ

NOM PROJECTES

Construcció d'una Deixalleria
Honoraris de redacció del projecte Construcció d'una Deixalleria
Honoraris de direcció del projecte Construcció d'una Deixalleria

Reforma interior i dotació de condicions d'accessibilitat a edifici de Can Xoroi
Adquisició immoble carrer Sant Bartomeu, 6
Honoraris de redacció Reforma interior i dotació de condicions d'accessibilitat en
edifici Can Xoroi
Honoraris de direcció de Reforma interiri dotació de condicions d'accessibilitat en
edifici Can Xoroi

Millora de l'accessibilitat , reforma d'instal·lacions i construcció de pista esportiva en
el Parc Europa

Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Centre Parroquial
Porxo annex a l'edificació religiosa en el cementiri de Lloret de Vistalegre
Pavimentació i supresió de barreres arquitectòniques al carrer del Vent

Instal·lació fotovoltaica de 80KWp en autoconsum amb acumulació i
impermeabilització damunt coberta de panell sandwich existent
Instal·lació d'ascensor a la biblioteca municipal
Honoraris de redacció Instal·lació d'ascensor a la biblioteca municipal
Honoraris de direcció Instal·lació d'ascensor a la biblioteca municipal

Projecte bàsic i d'execució construcció d'espai públic amb parc infantil

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
TOTAL

278.571,40
0,00
0,00
278.571,40

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2020

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2021

139.285,70

139.285,70

13.936,30
479.209,57

239.604,79

239.604,78

171.600,00
171.600,00

85.800,00

85.800,00

480.000,00
0,00
0,00
480.000,00

240.000,00

240.000,00

257.000,00
40.000,00
1.500,00
1.500,00
300.000,00

150.000,00

150.000,00

359.368,83
85.000,00
20.904,44

42.291,21

AJUNTAMENT

NOM PROJECTES
Recollida i conducció de les aigües pluvials del nucli urbà de Llubí
Honoraris de redacció del projecte "Recollida i conducció de les aigües pluvials del
nucli urbà de Llubí"

LLUCMAJOR

MANACOR

MANCOR DE LA
VALL

Reforma i accessibilitat de la Ronda Migjorn-vorera Sud
Reforma i accessibilitat del c/ Gomez Ulla, Llucmajor
Adquisició de 2 camions per a tasques de brigada
Adquisició de vehicle per al transport d'animals

Adquisició de cinc vehicles elèctrics per distints departaments i serveis municipals
Millores en l'accessibilitat a l'itinerari d'accés al centre de salut "Sa Torre"
Supressió de barreres arquitectòniques d'un edifici públic
Manteniment voravia carrer Pedro Riche de Manacor

Substitució de la xarxa de transport d'aigua potable del terme municipal de Mancor
de la Vall des de l'estació d'impulsió intermitja fins al nucli urbà
Reforma i ampliació de la zona del pavelló municipal
Instal·lació d'enllumenat públic mitjançant lluminàries solars de tecnologia Led als
camins: Caimari, Sa Tanca i Ses Quarterades
Remodelació de l'enllumenat públic (quadres carrers Massanella i Orient)
Projecte bàsic i d'execució de millora accessibiliat espai exterior de casal de cultura
i del local de la tercera edat de Mancor de la Vall
Honoraris redacció instal·lació enllumenat públic mitjançant lluminàries solars de
tecnologia Led als camins: Caimari, Sa Tanca i Ses Quarterades
Honoraris redacció remodelació de l'enllumenat públic (carrers Massanella i Orient)
Honoraris direcció instal·lació enllumenat públic mitjançant lluminàries solars de
tecnologia Led als camins: Caimari, Sa Tanca i Ses Quarterades
Honoraris direcció remodelació de l'enllumenat públic (carrers Massanella i Orient)

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
TOTAL

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2020

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2021

436.057,39
996,00
479.344,60

239.672,30

239.672,30

168.569,90
25.703,33
70.906,00
18.113,69
283.292,92

141.646,46

141.646,46

162.753,01
26.620,24
23.031,10
26.431,81
238.836,16

119.418,08

119.418,08

240.000,00

240.000,00

184.075,96
106.823,32
61.100,72
50.000,00
78.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00

AJUNTAMENT

MARIA DE LA
SALUT

MARRATXÍ

NOM PROJECTES

Construcció escola infantil agrupada de 0 a 3 anys
Millora de l'accessibilitat, adaptació de banys a l'edifici escola de nins
Honoraris de redacció Construcció escola infantil agrupada de 0 a 3 anys
Honoraris redacció projecte Millora de l'accessibilitat, adaptació de banys a l'edifici
Escola de nins
Honoraris de direcció Construcció escola infantil agrupada de 0 a 3 anys
Honoraris direcció projecte Millora de l'accessibilitat, adaptació de banys a l'edifici
Escola de nins

Reforma interior i adequació de la nova escola de música de Marratxí
Honoraris de redacció del projecte "Substitució de coberta de l'antiga fàbrica de
Pepsi"
Honoraris de redacció del projece "Pavelló esportiu Can Farineta Es Figueral"
Honoraris de redacció de "Rehabilitació de cobertes i mesures temporals de
protecció interior de les naus de Sa Garrovera"
Honoraris de direcció del projece "Rehabillitació de dues naus multiús i pati central
de Sa Garrovera"

MONTUÏRI

Millora tram avinguda Es Dau
Millora i renovació del pati de l'institut Joan Mas i Verd i pavimentació de diversos
carrrers
Reforma Ca Ses Monges
Honoraris de redacció Millora tram avinguda Es Dau
Honoraris de redacció Millora pati col·legi Joan Mas i Verd
Honoraris de direcció Millora tram avinguda Es Dau

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
TOTAL

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2020

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2021

404.766,98
34.698,04
18.149,99
2.722,50
18.149,99
1.512,50
480.000,00

240.000,00

240.000,00

155.228,52

155.228,52

240.000,00

240.000,00

171.569,99
17.242,50
57.060,21
31.400,86
33.183,48
310.457,04

250.347,91
100.792,07
109.892,75
12.039,50
5.868,50
1.059,27
480.000,00

AJUNTAMENT

MURO

ENTITAT LOCAL
DE PALMANYOLA

PETRA

NOM PROJECTES

Millora del sistema d'abastament d'aigua potable a la vila de Muro
Millora de les condicions d'accessibilitat universal en el parc infantil Santa Catalina
Tomàs de la vila de Muro
Honoraris redacció "Reforma i millora de l'accessibilitat del parc de l'avinguda de
Santa Catalina Tomàs"
Honoraris redacció "Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable de la vila de
Muro"

Millora accessibilitat i ordenació de la circulació de Palmanyola, renovació plaça
Escoletes Av.Clavells i posada en valor de l'espai lliure públic per a usos lúdics
Honoraris de redacció de "Millora accessibilitat i ordenació de la circulació de
Palmanyola, renovació plaça Escoletes Av.Clavells i posada en valor de l'espai lliure
per a usos lúdics
Honoraris de direcció de "Millora accessibilitat i ordenació de la circulació de
Palmanyola, renovació plaça Escoletes Av.Clavells i posada en valor de l'espai lliure
per a usos lúdics

Remodelació de l'antiga estació de tren i connexió peatonal amb el poliesportiu Na
Capitana
Condicionament d'una part de la zona esportiva de Petra per a activitats a l'aire lliure
Pavimentació pati teatre de Petra
Adquisició immoble carrer de les Gerreries, 6

POLLENÇA

Rehabilitació i millora del paviment dels carrers Colom, Sol, Mercat, Jonquet, Moro,
Ramon Picó, Àngels, Munar, General Bosch, Sant Josep i Roser Vell.

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
TOTAL

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2020

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2021

152.532,18
148.182,10
3.000,00
4.000,00
307.714,28

153.857,14

153.857,14

237.689,43

237.689,43

155.543,87
26.007,63
0,00
480.000,00

240.000,00

240.000,00

286.285,68
286.285,68

143.142,84

143.142,84

439.472,11

17.998,75

17.908,00
475.378,86

298.448,50

AJUNTAMENT
PORRERES

PUIGPUNYENT

SANTA EUGÈNIA

NOM PROJECTES

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2020

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2021

Renovació del carrer d'en Sala
Renovació del carrer d'en Cerdà

257.098,60
42.901,40
300.000,00

150.000,00

150.000,00

Reestructuració del poliesportiu municipal
Parc infantil adaptat i supressió de barreres aquitectòniques

435.777,11
59.651,45
495.428,56

247.714,28

247.714,28

251.571,42

251.571,42

127.714,28

127.714,28

Adquisició d'un solar al carrer de Ses Monges, 21
Xarxa de pluvials i accessibilitat al carrer Ramon Llull i punts singulars de Santa
Eugènia
Adequació de Ruta saludable accessible en el municipi
Obres i instal·lacions d'un Punt Verd accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
Honoraris de redacció Xarxa de pluvials i accessibilitat al carrer Ramon Llull i punts
singulars de Santa Eugènia
Honoraris de redacció Adequació de Ruta saludable accessible en el municipi
Honoraris de redacció Obres i instal·lacions d'un Punt Verd accessible per a
persones amb mobilitat reduïda
Honoraris de direcció Xarxa de pluvials i accessibilitat al carrer Ramon Llull i punts
singulars de Santa Eugènia
Honoraris de direcció Adequació de Ruta saludable accessible en el municipi
Honoraris de direcció Obres i instal·lacions d'un Punt Verd accessible per a
persones amb mobilitat reduïda

SANTA
MARGALIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
TOTAL

Renovació de les canonades d'abastiment d'aigua potable i repavimentació als
carrers Xaloc, de Sa Capella, Indústria, de la Pau, Font i Roig
Millora d'accessibilitat a Can Picafort i Son Serra
Honoraris de redacció Renovació de les canonades d'abastiment d'aigua potable i
repavimentació als carrers Xaloc, de Sa Capella, Indústria, de la Pau, Font i Roig
Honoraris de redacció Millora d'accessibilitat a Can Picafort i Son Serra
Honoraris de direcció Renovació de les canonades d'abastiment d'aigua potable i
repavimentació als carrers Xaloc, de Sa Capella, Indústria, de la Pau, Font i Roig
Honoraris de direcció Millora d'accessibilitat a Can Picafort i Son Serra

262.134,60
48.089,82
24.493,27
147.819,47
3.125,84
1.592,06
9.608,27
1.683,15
857,26
3.739,10
503.142,84

244.910,85
10.517,71
0,00
0,00
0,00
0,00
255.428,56

AJUNTAMENT

NOM PROJECTES

SANTA MARIA DEL
Projecte de xarxa de drenatge al c/ Baronia de Terrades
CAMÍ

SANTANYÍ

SANT JOAN

Millora urbana a l'entorn de l'esglèsia de Calonge
Reforma i condicionament del carrer del Sol i part de la plaça de la Constitució de
Santanyí

Millora, sectorització i telelectura de la xarxa d'aigua potable
Projecte bàsic i d'execució d'actuacions a l'antiga Casa de Cultura: acabats i
instal·lacions, escoleta i escola de música
Reforma per a nous banys i vestidor adaptats annex a Cas Donat dins el conjunt de
l'Oratori del Santuari de Nostra Senyora de Consolació
Adquisició de vehicle model camió
Adquisició de vehicle model furgoneta
Honoraris redacció projecte Millora, sectorització i telelectura de la xarxa d'aigua
potable
Honoraris redacció Reforma per a nous banys i vestidor adaptats annex a Cas
Donat dins el conjunt de l'Oratori del Santuari de Nostra Sra. de Consolació
Honoraris direcció projecte Millora, sectorització i telelectura de la xarxa d¡aigua
potable
Honoraris direcció Reforma per a nous banys i vestidor adaptats annex a Cas Donat
dins el conjunt de l'Oratori del Santuari de Nostra Sra.de Consolació

SANT LLORENÇ

Bar i seu social del poliesportiu de sa Coma

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
TOTAL

298.892,31
298.892,31

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2020

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2021

149.446,16

149.446,15

158.571,40

158.571,40

1.089,00
477.903,20

238.951,60

238.951,60

338.571,40
338.571,40

169.285,70

169.285,70

206.340,31
110.802,49
317.142,80
256.924,75
103.945,49
38.760,25
42.900,00
14.900,00
10.604,10
2.420,00
6.359,61

AJUNTAMENT
SA POBLA

NOM PROJECTES
Pavimentació i renovació de les conduccions d'abastament i sanejament en el
c/Renou i xarxa de sanejament en el carrer Aviador Hevilla
Nova xarxa de drenatje a la carretera d'Inca (entre el carrer Fra Juniper Serra i el
carrer rei Jaume II)
Honoraris redacció "Pavimentació i renovació de les conduccions d'abastament i
sanejament c/Renou i x.sanejament c/Aviador Hevilla
Honoraris de redacciói de Nova xarxa de drenatje a la carretera d'Inca (entre el
carrer Fra Juniper Serra i el carrer rei Jaume II)
Honoraris direcció"Pavimentació i renovació de les condulccions d'abastament i
sanejament c/Renou i x.sanejament c/Aviador Hevilla
Honoraris de direcció de Nova xarxa de drenatje a la carretera d'Inca (entre el carrer
Fra Juniper Serra i el carer rei Jaume II)

SELVA

SENCELLES

SES SALINES

Retirada de canonades de sanejament del cabdal del torrent de Sa Mosquera de
Caimari. Millora del proveïment i drenatge en els carrers confrontats
Reforma i millora d'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda a la casa des
Poble de Moscari i CEIP d'Olivar de Moscari
Honoraris de redacció Reforma, modernització i adequació de les xarxes d'aigua
potable, aigües residuals i aigües pluvials en els carrers Germanes Sastre Font i
des Cirers de Selva
Honoraris de direcció Retirada de canonades de sanejament del cabdal del torrent
de Sa Mosquera de Caimari. Millora del proveïment i drenatge en els carrers
confrontats

Remodelació de la plaça de la Vila
Pavimentació i recondicionament de diversos carrers

Millora de paviments i drenatge del c/ Francesc d'Assís de la Colònia de Sant Jordi
Condicionament de les voreres al carrer Na Bergues
Condicionament i pavimentació del carrer Costa i Llobera
Vehicle agranadora sobre camió per neteja viària

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
TOTAL

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2020

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2021

210.882,44
27.902,58
5.675,00
1.315,00
5.500,00
1.265,00
252.540,02

126.270,01

126.270,01

18.029,00
410.358,39

205.179,20

205.179,19

329.699,09
75.729,47
405.428,56

202.714,28

202.714,28

201.474,66
116.062,34
76.794,30
3.382,98
397.714,28

198.857,14

198.857,14

329.186,57
44.992,82

18.150,00

AJUNTAMENT

SINEU

SÓLLER

SON SERVERA

NOM PROJECTES

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
TOTAL

Reforma i adaptació a normativa d'accessibilitat del carrer Carril

159.456,42

Adaptació de la voravia del camí Matadero -vial Sud- a la normativa d'accessibilitat
Adaptació de la voravia del carrer Migjorn a la normativa d'accessibilitat
Honoraris de redacció Reforma i adaptació a normativa d'accessibilitat del carrer
Carril
Honoraris de redacció Adaptació de la voravia del camí Matadero -vial Sud- a la
normativa d'accessibilitat
Honoraris de redacció Adaptació de la voravia del carrer Migjorn a la normativa
d'accessibilitat
Honoraris de direcció Reforma i adaptació a normativa d'accessibilitat del carrer
Carril
Honoraris de direcció Adaptació de la voravia del camí Matadero -vial Sud- a la
normativa d'accessibilitat
Honoraris de direció Adaptació de la voravia del carrer Migjorn a la normativa
d'accessibilitat

199.444,59
14.267,22

Pavimentació, condicionament, supressió de barreres arquitectòniques i serveis
d'un tram del carrer La Gran Via

Projecte bàsic i d'execució de millora de les intraestructures urbanes i embelliment
de plaça de la Tercera Edat i carrer Joana Roca 61A-38 i adequació edifici estades
diürnes a edifici accessible
Honoraris de redacció Projecte bàsic i d'execució de millora de les intraestructures
urbanes i embelliment de plaça de la Tercera Edat i carrer Joana Roca 61A-38 i
adequació edifici estades diürnes a edifici accessible
Honoraris de direcció Projecte bàsic i d'execució de millora de les intraestructures
urbanes i embelliment de plaça de la Tercera Edat i carrer Joana Roca 61A-38 i
adequació edifici estades diürnes a edifici accessible

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2020

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2021

9.921,73
6.910,04
0,00
0,00
0,00
0,00
390.000,00

195.000,00

195.000,00

261.736,41
261.736,41

130.868,21

130.868,20

135.428,56

135.428,56

270.857,12

0,00

0,00
270.857,12

AJUNTAMENT

VALLDEMOSSA

VILAFRANCA DE
BONANY

NOM PROJECTES

Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de la urbanització George
Sand, sector 1
Millora i ampliació de les infraestructures d'aigua al c/Blanquerna i embelliment de
l'entorn de la Cartoixa
Millora del sistema de sanejament del nucli de la Marina
Projecte de nova xarxa d'aigües pluvials, pavimentació i accessibilitat del carrer
Venerable Sor Aina
Honoraris de redacció de Millora i ampliació de les infraestructures d'aigua al c/
Blanquerna i embelliment de l'entorn de la Cartoixa
Honoraris de redacció de Millora del sistema de sanejament del nucli de la Marina
Honoraris de redacció de Projecte de nova xarxa d'aigües pluvials, pavimentació i
accessibilitat del carrer Venerable Sor Aina
Honoraris de direcció de Millora i ampliació de les infraestructures d'aigua al c/
Blanquerna i embelliment de l'entorn de la Cartoixa
Honoraris de direcció de Millora del sistema de sanejament del nucli de la Marina
Honoraris de direcció de Projecte de nova xarxa d'aigües pluvials, pavimentació i
acceissibilitat del carrer Venerable Sor Aina

Reforma avinguda Ses Escoles
Consolidació estructural d'un mur al carrer Mestral
Supressió de barreres arquitectòniques en l'entorn de l'escola
Honoraris de redacció de Projecte de reforma avinguda Ses Escoles
Honoraris de redacció de Projecte de consolidació estructural d'un mur al carrer
Mestral
Honoraris de redacció de Projecte de supressió de barreres arquitectòniques en
Honoraris de direcció de Projecte de reforma avinguda Ses Escoles
Honoraris de direcció de Projecte de consolidació estructural d'un mur al carrer
Mestral
Honoraris de direcció de Projecte de supressió de barreres arquitectòniques en
l'entorn de l'escola

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
TOTAL

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2020

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2021

36.929,08
236.583,70
145.749,92
82.636,37
5.161,66
3.179,74
1.944,00
3.441,11
2.119,83
825,99
518.571,40

259.285,70

259.285,70

4.452,00
385.100,29

192.550,15

192.550,14

19.887.746,04

9.943.873,07

9.943.872,97

237.646,83
66.207,81
46.258,63
6.681,51
6.360,00
4.452,00
6.681,51
6.360,00

