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- Condicionament de l’Oficina d’Atenció Ciutadana al carrer de Ramon Llull núm. 6 de Sant
Francesc Xavier
- Construcció del poliesportiu cobert de Formentera
- Construcció d’edificacions annexes en el recinte del camp de futbol
- Adequació de l’edifici destinat al Parc de Bombers
- Dotació d’infraestructures en el nucli urbà des Caló
- Adequació dels carrers de Sant Jaume i Salou a Sant Ferran de ses Roques
- Construcció d’un aparcament soterrani a la plaça d’Europa des Pujols i urbanització de la
plaça d’Europa
- Conversió per a zona de vianants del carrer de la Roca Plana des Pujols
- Construcció del vial de circumval·lació des Pujols
- Reparació del dipòsit d’aigua de Sant Francesc Xavier
- Reparació i substitució de canonades d’aigua de Sant Francesc Xavier
- Urbanització del carrer Sant Antoni a Sant Francesc Xavier
- Construcció del vial d’accés al complex poliesportiu
- Segona fase de soterrament de contenidors de residus
- Construcció de la rotonda d’accés a l’Hospital de Formentera
- Construcció del “Centre de Dia” (Centre de tractament especialitzat per a persones afectades
per la malaltia d’Alzeimer i altres demències de Formentera + Centre de tractament
especialitzat per a malalts mentals i discapacitats de Formentera)
- Construcció del Centre CARD (Centre de descontaminació de vehicles)
- Rehabilitació de l'antic quarter de la Guàrdia Civil per a convertir-lo en el mercat pagès i
centre artesanal Antoni Tur "Gabrielet”
- Conversió per a zona de vianants d’un tram de l’avinguda de Portossalè a Sant Francesc
Xavier
- Construcció rampa-varador des Copinar
- Reforç de l’asfalt de la carretera de la Savina as Pujols
- Soterrament d’esteses aèries i millora del ferm del Camí de Dalt de Portossalè
- Soterrament d’esteses aèries i pavimentació del Camí de Can Vicent Costa de la Mola
- Soterrament d’esteses aèries i pavimentació del Camí d’Ofiusa/Cova d’en Geroni/Cas
Simonets/Ca Marí
- Clausura de l’abocador des Cap
- Instal·lació de plaques d’aprofitament de l’energia solar tèrmica a la piscina municipal
- Urbanització i millora del carrer d’Àngela Ferrer de la Mola
- Ampliació de l’IES Marc Ferrer de Formentera
- Millora del Camí de Cala Saona a Portossalè
- Ampliació de la zona esportiva annexa al camp de futbol (pistes de tennis, de pàdel i de futbol
7)
- Adquisició d’un local polivalent al nucli del Pilar de la Mola
- Avantprojecte de regulació d’ancoratges ecològics a la zona nord oest de l’illa de Formentera
- Avantprojecte de regulació d’ancoratges ecològics a s’Estany des Peix
- Projecte de Residència per a la gent gran i d’habitatges tutelats
- Projecte d’urbanització i millora del passatge dels Saliners, el carrer de Gregal i el carrer de
Llebeig a la Savina
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- Projecte d’urbanització i millora del carrer de sa Màquina i el carrer de s’Estany des Peix a la
Savina
- Projecte d’urbanització i millora de sa Roqueta
- Projecte de reforma de la carretera des Cap i Cala Saona
- Projecte de millora de l’avinguda de Joan Castelló i Guasch a Sant Ferran de ses Roques
- Projecte de millora del carrer de Tarragona de Sant Ferran de ses Roques
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