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ANNEX D'INVERSIONS PREVISTES PER A L'EXERCICI 2019 

Codi Aplicació Denominació del projecte Durada 
Pressupost 

total 
Anualitat 

2019 
Ampliable Tipus finançament Vinculació crèdit Òrgan 

1 132-63500 Fotocopiadora 2019 1.000,00 € 1.000,00 € no fons propis (100%) 
àrea (1) i capítol 

(6) 
JGL 

2 133-60000 Adquisició solar aparcament (aplic.STSJIB) 2013-2022 946.934,14 € 123.799,00 € no fons propis (100%) 
àrea (1) i capítol 

(6) 
JGL 

3 133-60002 Adquisició solar Son Pol 2018- 86.600,00 € 12.800,00 € no fons propis (100%) 
àrea (1) i capítol 

(6) 
JGL 

4 151-60000 Patrimoni de sòl i execució planejament 2019- - 100,00 € no fons propis (100%) 
grup (151) i 
subconcepte 

(60000) 
JGL 

5 151-64001 Adaptació NNSS a PTM 2019 2.500,00 € 2.500,00 € no fons propis (100%) 
àrea (1) i capítol 

(6) 
JGL 

6 151-64002 Redacció projectes 2019 5.000,00 € 5.000,00 € no fons propis (100%) 
àrea (1) i capítol 

(6) 
JGL 

7 1532-61103 rehabilitació barri los Damunts (Pl. Cabrit i Bassa) 2017- 133.049,03 € 4.969,72 € no fons propis (100%) 
àrea (1) i capítol 

(6) 
JGL 

8 1532-61907 
Renovació d'infraestructures soterrades i 
pavimentació Jaume Colom 

2018- 241.798,76 € 132.000,00 € no fons propis (100%) 
àrea (1) i capítol 

(6) 
JGL 

9 1621-63201 portassa punt verd 2019 1.050,00 € 1.050,00 € no fons propis (100%) 
àrea (1) i capítol 

(6) 
JGL 

10 164-62200 Millores cementeri 2019 5.217,16 € 15.000,00 € no fons propis (100%) 
àrea (1) i capítol 

(6) 
JGL 

11 171-63301 Maquinaria parcs i jardins 2019 2.000,00 € 2.000,00 € no fons propis (100%) 
àrea (1) i capítol 

(6) 
JGL 

12 1721-61902 
Actuacions adquisició, recuperació i protecció 
recursos naturals 

2019- - 100,00 € sí 
fons propis (100%), 

recursos afectats 
aplicació 39101  

programa (1721) i 
aplicació (61902) 

JGL 

13 1721-68901 Sanejament antic abocador runes S'Olivaret 2019- - 100,00 € sí 
endeutament, 

subvenció, recursos 
afectats apl. 39101  

programa (1721) i 
aplicació (68901) 

JGL 



   
 

14 2311-61000 Fotocopiadora, mobiliari i altres Serveis Socials 2019 1.500,00 € 2.000,00 € no fons propis, subvenció 
àrea (2) i capítol 

(6) 
JGL 

15 2312-62301 Millora ascensors (centre persones majors) 2019 410,00 € 410,00 € no fons propis (100 %) 
àrea (2) i capítol 

(6) 
JGL 

16 2313-62200 Centre de dia 2019-2020 250.000,00 € 125.000,00 € no fons propis, subvenció 
àrea (2) i capítol 

(6) 
JGL 

17 2313-63500 Mobiliari habitatges tutelats 2019 4.500,00 € 4.500,00 € no fons propis (100 %) 
àrea (2) i capítol 

(6) 
JGL 

18 312-62301 Millora d'ascensors (centre sanitari) 2019 410,00 € 410,00 € no fons propis (100 %) 
àrea (3) i capítol 

(6) 
JGL 

19 323-61100 Trespol escoleta 2019 5.000,00 € 5.000,00 € no fons propis (100 %) 
àrea (3) i capítol 

(6) 
JGL 

20 323-62301 Millora ascensors (escoleta) 2019 410,00 € 410,00 € no fons propis (100 %) 
àrea (3) i capítol 

(6) 
JGL 

21 323-62500 Mobiliari i material psicomotricitat 2019 3.000,00 € 3.000,00 € no fons propis (100 %) 
àrea (3) i capítol 

(6) 
JGL 

22 323-63601 Ordinadors, impressores i accessoris 2019 1.000,00 € 1.000,00 € no fons propis (100 %) 
àrea (3) i capítol 

(6) 
JGL 

23 3321-61100 inversions biblioteca 2019 1.500,00 € 1.500,00 € no fons propis, subvenció 
àrea (3) i capítol 

(6) 
JGL 

24 3322-61100 inversions arxiu 2019 2.300,00 € 2.300,00 € no fons propis, subvenció 
àrea (3) i capítol 

(6) 
JGL 

25 3331-61100 inversions Son Tugores 2019 2.725,00 € 2.410,00 € no fons propis, subvenció 
àrea (3) i capítol 

(6) 
JGL 

26 3332-62200 Inversions Teatre 2019 2.000,00 € 2.000,00 € no fons propis, subvenció 
àrea (3) i capítol 

(6) 
JGL 

27 336-64000 Catàleg d'elements i espais protegits 2019 2.130,00 € 3.050,00 € no fons propis (100 %) 
àrea (3) i capítol 

(6) 
JGL 

28 337-63200 Inversions s'Escorxador 2018- 32.000,00 € 16.000,00 € no fons propis (100%) 
àrea (3) i capítol 

(6) 
JGL 

29 342-63200 Inversions poliesportiu 2019 193.969,68 € 211.741,19 € no fons propis, subvenció 
àrea (3) i capítol 

(6) 
JGL 

30 342-63204 
Millora d'accessibilitat del pavelló municipal 
d'esports 

2019 27.149,81 € 27.149,81 € no subvenció (100 %) 
àrea (3) i capítol 

(6) 
JGL 

31 920-62500 Mobiliari oficines 2019 2.000,00 € 2.000,00 € no fons propis (100%) àrea (9) i capítol JGL 



   
 

(6) 

32 920-62301 millora ascensors (casa consistorial) 2019 820,00 € 820,00 € no fons propis (100%) 
àrea (9) i capítol 

(6) 
JGL 

33 920-63200 edifici consistorial 2019 10.000,00 € 10.000,00 € no fons propis (100%) 
àrea (9) i capítol 

(6) 
JGL 

34 920-63601 Ordinadors, impressores i accessoris oficines 2019 10.000,00 € 2.000,00 € no fons propis (100%) 
àrea (9) i capítol 

(6) 
JGL 

35 920-64100 Aplicacions informàtiques oficines 2019 3.000,00 € 20.100,00 € no fons propis (100%) 
àrea (9) i capítol 

(6) 
JGL 

 

Alaró,  26 de febrer de 2019 

El batle 

 

Guillermo Claret Balboa Buika 


