
+ INFORMACIÓ: 
Ajuntament d’Artà 
proposa@arta.cat 

Tel. 971 829 595

A R Tà

arta.cat/participacio/

CULTURA I COMUNICACIÓCULTURA I COMUNICACIÓ

NÚM. NOM DESCRIPCIÓ COST

5

Conscienciació 
sobre els 

excrements 
canins i més 

control policial
 

Campanyes de conscienciació i de 
sensibilització acompanyades de 

control policial per al compliment de 
la normativa en matèria de retirada 

d’excrements a la via pública

15.000 €

66

Posar en valor el 
centre del poble 

i millorar-hi la 
convivència

  

Fer una campanya de civisme i 
convivència a la zona del centre 
del poble que inclogui mesures 

d’intervenció (senyalètica, vigilància 
i mesures de compliment de la 

normativa) i accions de sensibilització 
ciutadana.

15.000 €

72

Cendrers 
als bars i 

restaurants

Realització d’una campanya de 
conscienciació a bars i restaurants 

en relació amb la contaminació 
causada per les llosques de tabac 
abandonades a la via pública o als 
embornals. Aquesta actuació de 
conscienciació s’acompanyarà de 

material de divulgació (cartell i fullet) i 
de l’adquisició de 50 cendrers de peu 

que es cediran als restauradors per tal 
que els seus clients puguin dipositar-hi 

les llosques.

8.000 €

91

Adquisició 
de llibres i 

dinamització de 
la biblioteca

Destinar una petita partida 
pressupostària per a l’adquisició de 

llibres per actualitzar i ampliar el fons 
de què disposa la biblioteca. Ampliar 

l’oferta d’activitats per apropar la 
biblioteca a la ciutadania, i facilitar i 

promoure l’accés a la cultura de totes 
les persones.

5.000 €

122

Panells 
d’informació 
electrònics

Instal·lar panells electrònics tàctils a dos 
indrets del poble perquè la ciutadania 

tengui un accés fàcil a la informació 
municipal d’interès. És una manera de 

tenir contingut divers i actualitzat en tot 
moment.

10.000 €

Què són? 
Els pressupostos participatius són una eina de participació i gestió municipal mitjançant la qual la ciutadania pot 
proposar i decidir sobre la destinació de part dels recursos econòmics municipals. 

Qui ho impulsa? 
L’Ajuntament d’Artà, amb el suport de l’Equip de Govern, continua el procés de participació directa amb els veïnats 
i les veïnades del municipi d’Artà per tal que la ciutadania pugui definir les seves prioritats i, a la vegada, pugui 
debatre com s’han de distribuir els recursos econòmics existents. Així, es destinaran un total de 200.000 euros 
del pressupost de 2023 a l’execució de projectes sorgits d’aquest procés participatiu.

Objectius 
• Fomentar la participació directa de la ciutadania.

• Establir les principals necessitats quotidianes del municipi i 
incorporar-les en el pressupost anual municipal.

• Fomentar que la ciutadania no sigui una simple observadora dels 
esdeveniments i les decisions polítiques. 

• Dialogar, deliberar i cercar, entre tots i totes, solucions que es 
corresponguin amb les necessitats i els desitjos reals de la població. 

• Aconseguir una major transparència, eficiència i eficàcia en la gestió 
municipal.

• Millorar la comunicació entre administració i ciutadania.

JOVENTUT, EDUCACIÓ I ESPORTSJOVENTUT, EDUCACIÓ I ESPORTS

NÚM. NOM DESCRIPCIÓ COST

21
Il·luminació fins 
a Ses Pesqueres

  

Dotar d’il·luminació el camí fins a Ses 
Pesqueres, des de l’encreuament del 
carrer de Son Servera per la Síquia de 

Baix passant pel pont de fusta, fins 
arribar al camp de futbol. Inclou la 

redacció del projecte.

43.000 €

57
Inserció laboral i 

formació

  

Crear un espai de formació d’hostaleria 
i neteja acompanyat de pràctiques per 

tal de millorar la professionalitat, donar 
eines i fer el seguiment de processos 
d’inserció de persones vulnerables.

12.000 €

73

Curs de 
capacitació 

digital

 

Taller d’iniciació en competències 
digitals adreçat a voluntaris majors 
de 65 anys per fomentar les seves 

competències i fer de formadors per 
a persones majors de 65 anys per tal 
que puguin moure’s amb agilitat en la 

societat digital actual.

3.000 €

74
Material futbol Compra i instal·lació d’un 

videomarcador al camp de futbol Ses 
Pesqueres.

14.000 €

79
Cantacontes

 
Realitzar activitats d’educació musical 

per a infants de 0 a 7 anys. 3.000 €

101

Formació de 
mediadors de 

mass media 
(xarxes socials)

Realitzar formacions als joves perquè 
puguin actuar com a mediadors de 

mass media i puguin educar altres joves 
en la correcta utilització de les xarxes 

socials.

1.500 €

110

Compra de 
material 

esportiu per 
als clubs del 

municipi

Compra de material esportiu per als 
clubs del municipi. 15.000 €

115
Renovació 

material hípic Compra de salts de competició per al 
Centre Hípic d’Artà. 14.000 €

116

Substitució 
de la caldera 
de la piscina 

municipal

Obra d’instal·lació d’un sistema de 
calderes per climatitzar l’aigua i 

l’ambient de la piscina municipal per tal 
de substituir el sistema actual.

37.000 €

Qui pot votar?
• Qualsevol persona major de 16 anys que estigui empadronada al 

municipi en data 31 de desembre de 2021.

• Qualsevol persona major de 16 anys que, tot i no estar empadronada 
al municipi, hi tengui una propietat a 31 de desembre de 2021 i que 
s’hagi inscrit, prèviament, en el registre. 

Com es pot votar?
Atès que el nombre de propostes del nucli d’Artà és superior a 15, 
en una primera votació cada persona podrà escollir, entre l’11 i el 25 
de setembre, un màxim de 15 propostes de totes les que hagin estat 
acceptades. Les propostes del nucli de la Colònia de Sant Pere són 
totes propostes finalistes i per tant no són objecte d’aquesta primera 
votació. 

ODS 3 - SALUT I BENESTARODS 3 - SALUT I BENESTAR

ODS 4 - ODS 4 - EDUCACIÓ DE QUALITATEDUCACIÓ DE QUALITAT

ODS 5 - ODS 5 - IGUALTAT DE GÈNEREIGUALTAT DE GÈNERE

ODS 6 - ODS 6 - AIGUA NETA I SANEJAMENTAIGUA NETA I SANEJAMENT

ODS 7 - ODS 7 - ENERGIA ASSEQUIBLE IENERGIA ASSEQUIBLE I
NO CONTAMINANTNO CONTAMINANT

ODS 9 - ODS 9 - INDÚSTRIA, INNOVACIÓINDÚSTRIA, INNOVACIÓ
I INFRAESTRUCTURAI INFRAESTRUCTURA

ODS 10 - ODS 10 - REDUCCIÓ DE LES REDUCCIÓ DE LES 
DESIGUALTATSDESIGUALTATS

ODS 11 - ODS 11 - CIUTATS I COMUNITATSCIUTATS I COMUNITATS
SOSTENIBLESSOSTENIBLES

ODS 12 - ODS 12 - PRODUCCIÓ I CONSUMPRODUCCIÓ I CONSUM
RESPONSABLESRESPONSABLES

ODS 13 - ODS 13 - ACCIÓ PEL CLIMAACCIÓ PEL CLIMA

ODS 15 - ODS 15 - VIDA D’ECOSISTEMES TERRES-VIDA D’ECOSISTEMES TERRES-
TRESTRES

Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible (ODS)



+ INFORMACIÓ: 
Ajuntament d’Artà 
proposa@arta.cat 

Tel. 971 829 595

A R Tà

arta.cat/participacio/

EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURESEQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES

NÚM. NOM DESCRIPCIÓ COST

8
Reparar voreres

 
Arreglar les voreres del carrer de Sant 
Francesc i l’empedrat de Na Batlessa. 40.000 €

27

Arreglar 
l’escalonada de 
Sant Salvador

A l’escalonada de Sant Salvador hi ha 
escalons que no tenen lloses, n’hi ha 
que tenen clots, n’hi ha amb bonys 
causats per arrels, etc. Es proposa 

arreglar l’escalonada o, almanco, els 
escalons que estiguin en més mal estat. 
També es proposa arreglar jardineres, 

elements arquitectònics i faroles.

45.000 €

44

Dotar l’edifici 
Es Pes com 

a centre 
sociocultural

  

Dotar l’edifici Es Pes com a centre 
sociocultural (o comunitari) equipat, 

preparat i a disposició de la ciutadania, 
d’accessibilitat diària i amb espais 

multifuncionals.

40.000 €

60
Millorar la xarxa 

de pluvials
Millorar els punts de captació de la 

xarxa de pluvials del poble per tal que 
l’aigua no entri dins les cases quan plou 

molt.

40.000 €

77

Millorar, 
mantenir, 
arreglar el 

mobiliari urbà, 
infraestructures 
i zones verdes.

Actuacions de manteniment al carrer de 
Ciutat: reparació o substitució de bancs, 

millores en la il·luminació, eliminació 
d’elements que suposen perillositat per 
a les persones (ferros, estelles, etc.), etc.

40.000 €

96

Pavimentació 
del carrer de la 

Caritat

Pavimentació del carrer de la Caritat 
entre els carrers Trespolet i Major, 

per tal de donar continuïtat a la 
pavimentació del mateix carrer entre els 

carrers d’Antoni Blanes i de Trespolet. 
És una millora de l’espai d’entrada i 

sortida de l’escola.

40.000 €

103

Patis inclusius, 
col·laboratius i 

coeducatius
 

Millora del pati del CEIP Na Caragol per 
tal que sigui un espai més educador. 

Optimitzar els espais exteriors per 
impulsar les seves possibilitats 

educatives i pedagògiques, amb 
l’afavoriment de l’activitat física i motora 
de l’alumnat, així com la inclusió plena i 

la millora de la convivència.

40.000 €

MOBILITAT I TRANSPORT MOBILITAT I TRANSPORT 

NÚM. NOM DESCRIPCIÓ COST

32
Caminar per a 

tothom
  

Posar punts de suport per a la gent 
major quan camina pel poble, ja que 
són necessaris si es vol promoure un 
envelliment actiu de la població. Es 
posarien bancs de marès o rústics.

15.000 €

36 Arreglar carrers Es proposa eliminar clots i bonys 
dels carrers del poble i millorar la 

senyalització del trànsit.
40.000 €

37
Arreglar camins 

rurals
 

Arreglar els camins de fora vila d’accés 
a les finques, per exemple el camí de 

S’Hort de Carrossa. Arreglar el paviment 
i senyalitzar.

40.000 €

64

Asfaltatge del 
carrer de la 

Síquia de Dalt 
(Es Pontarró)

Millores al carrer de la Síquia: neteja, 
asfaltatge, mobiliari urbà (papereres, 

bancs, etc.).
40.000 €

NÚM. NOM DESCRIPCIÓ COST

1

Plantar arbres al 
c/ Josep Melià i 

Pericàs
   

Sembra d’arbres al carrer de Josep 
Melià i Pericàs, d’acord amb les 

indicacions tècniques del projecte 
actualment ja redactat.

22.000 €

2

Substituir els 
tarongers per 
arbres que no 
embrutin tant

   

Traslladar els tarongers actuals del 
carrer de Sant Llorenç del Cardassar 
a un altre lloc; ampliar els escocells 

per tal que el desenvolupament de les 
arrels no interfereixi en la canalització 
dels serveis municipals, i plantar nous 

arbres que no facin tanta brutor.

40.000 €

3 Parc per a cans Fer un parc per a cans situat als afores 
del nucli d’Artà. 40.000 €

6

Instal·lació 
d’una barana a 
l’escala del parc 

de Can Marín

Col·locar una barana a l’escala del parc i 
realitzar altres millores a l’equipament. 40.000 €

7

Posar més 
papereres a 

Artà
 

Es proposa la instal·lació de 5 papereres 
noves que s’ubicarien al polígon 

industrial (2), al carrer de Sos Monjos, 
a la passarel·la de la Síquia de Baix i al 

carrer de Gabriel Garau Caselles.

2.500 €

18

Dotar 
d’equipament 

esportiu el parc 
de Sa Pista

  

Dotar d’equipament esportiu el parc 
de Sa Pista amb elements simples de 

gimnàstica.
14.000 €

39

Control de la 
població de 
coloms a la 

Plaça del Mercat
 

Es proposa la realització d’un estudi 
especialitzat sobre l’actual situació 

dels coloms a l’entorn urbà d’Artà, que 
prevegi l’aplicació de mesures concretes 

per controlar la població d’aquestes 
espècies i evitar molèsties a veïnats i 

comerciants.

15.000 €

78

Parcs per a 
infants més 

petits i sobretot 
parcs nets

Renovació dels parcs del nucli d’Artà 
i incorporació de jocs per a infants 

menors de 3 anys.
40.000 €

NETEJA I PARCS I JARDINSNETEJA I PARCS I JARDINS

ODS 3 - SALUT I BENESTARODS 3 - SALUT I BENESTAR

ODS 4 - ODS 4 - EDUCACIÓ DE QUALITATEDUCACIÓ DE QUALITAT

ODS 5 - ODS 5 - IGUALTAT DE GÈNEREIGUALTAT DE GÈNERE

ODS 6 - ODS 6 - AIGUA NETA I SANEJAMENTAIGUA NETA I SANEJAMENT

ODS 9 - ODS 9 - INDÚSTRIA, INNOVACIÓINDÚSTRIA, INNOVACIÓ
I INFRAESTRUCTURAI INFRAESTRUCTURA

ODS 10 - ODS 10 - REDUCCIÓ DE LES REDUCCIÓ DE LES 
DESIGUALTATSDESIGUALTATS

ODS 7 - ODS 7 - ENERGIA ASSEQUIBLE IENERGIA ASSEQUIBLE I
NO CONTAMINANTNO CONTAMINANT

ODS 11 - ODS 11 - CIUTATS I COMUNITATSCIUTATS I COMUNITATS
SOSTENIBLESSOSTENIBLES

ODS 12 - ODS 12 - PRODUCCIÓ I CONSUMPRODUCCIÓ I CONSUM
RESPONSABLESRESPONSABLES

ODS 13 - ODS 13 - ACCIÓ PEL CLIMAACCIÓ PEL CLIMA

ODS 15 - ODS 15 - VIDA D’ECOSISTEMES TERRES-VIDA D’ECOSISTEMES TERRES-
TRESTRES

Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible (ODS)



+ INFORMACIÓ: 
Ajuntament d’Artà 
proposa@arta.cat 

Tel. 971 829 595

C O L Ò N I A  D E 
S A N T  P E R E

arta.cat/participacio/

Propostes
Finalistes

CULTURA I COMUNICACIÓCULTURA I COMUNICACIÓ

NÚM. NOM DESCRIPCIÓ COST

22

Panells 
d’informació 
electrònics

Instal·lar un panell electrònic tàctil al 
centre del poble perquè la ciutadania 
tengui un accés fàcil a la informació 

municipal d’interès. És una manera de 
tenir contingut divers i actualitzat en tot 

moment.

4.500 €

76
Piano de mitja 

cua
Adquisició d’un piano de mitja cua per 
a les activitats musicals a la Colònia de 

Sant Pere.
15.000 €

118

Art públic, 
embelliment de 

l’entorn
 

Intervencions artístiques i 
d’embelliment als espais públics que 

generin atractiu cultural i que potenciïn 
el valor de l’entorn. Es durien a terme 
a diversos espais d’ús públic al voltant 

del nucli de la Colònia de Sant Pere 
i sempre amb materials naturals, 

sostenibles i de residu zero (pedra, 
fusta, vegetació, etc.).

15.000 €

JOVENTUT, EDUCACIÓ I ESPORTSJOVENTUT, EDUCACIÓ I ESPORTS

NÚM. NOM DESCRIPCIÓ COST

87

Activitats 
infantils 
gratuïtes

 

Organitzar activitats infantils cada 
setmana durant un any a la biblioteca 

de la Colònia de Sant Pere (contacontes 
i tallers).

8.400 €

113 Pista vòlei platja Instal·lar una pista de vòlei platja fixa a 
la Platgeta de la Colònia de Sant Pere. 1.000 €

EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURESEQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES

NÚM. NOM DESCRIPCIÓ COST

98

Per un vial 
costaner més 

accessible
 

Millorar el vial costaner entre s’Estanyol 
i Caloscamps: fer més accessible la 

zona reservada als vianants de manera 
que puguin transitar-hi persones amb 
mobilitat reduïda, cadires de rodes i 
cotxets de nadons. Col·locar bandes 

reflectants a cada pal de fusta del 
trajecte per millorar la visibilitat de 

la separació entre la zona reservada 
als vianants i la reservada als cotxes. 
Senyalitzar amb marques viàries el 

carril bici que va de Caloscamps a Sa 
Colònia i de Sa Colònia a s’Estanyol.

40.000 €

NÚM. NOM DESCRIPCIÓ COST

50

Sembrada 
d’arbres als 

carrers amples i 
a les places

   

Sembra d’arbrat al carrer de Can Metxo 
de la Colònia de Sant Pere. 40.000 €

51 Més papereres
 

La proposta consisteix en la col·locació 
de 8 papereres noves al nucli de la 

Colònia de Sant Pere.
3.600 €

53
Ombra al parc 

amb veles
 

Es proposa crear zones d’ombra al 
parc de la Bassa d’en Fasol mitjançant 

la instal·lació de veles, com més 
integrades a l’entorn millor.

15.000 €

54
Rentapeus a la 

platja

 

Adaptar la dutxa existent de la platja de 
la Colònia de Sant Pere amb la finalitat 
d’utilitzar aigua de la mar en comptes 

d’aigua potable mitjançant la instal·lació 
d’una bomba d’aspiració. Com que no 
hi ha connexió elèctrica, s’instal·laran 

panells fotovoltaics.

27.000 €

84 Parc 0-3 anys Ampliació del parc actual de la Bassa 
d’en Fasol per crear un espai per a 

infants de 0 a 3 anys.
40.000 €

89
Arreglar el parc 

de Ferrutx
Millorar el parc de Ferrutx. Crear-

hi espais d’ombra, sembra d’arbres, 
renovació de mobiliari, etc.

40.000 €

NETEJA I PARCS I JARDINSNETEJA I PARCS I JARDINS

ODS 3 - SALUT I BENESTARODS 3 - SALUT I BENESTAR

ODS 4 - ODS 4 - EDUCACIÓ DE QUALITATEDUCACIÓ DE QUALITAT

ODS 5 - ODS 5 - IGUALTAT DE GÈNEREIGUALTAT DE GÈNERE

ODS 6 - ODS 6 - AIGUA NETA I SANEJAMENTAIGUA NETA I SANEJAMENT

ODS 9 - ODS 9 - INDÚSTRIA, INNOVACIÓINDÚSTRIA, INNOVACIÓ
I INFRAESTRUCTURAI INFRAESTRUCTURA

ODS 10 - ODS 10 - REDUCCIÓ DE LES REDUCCIÓ DE LES 
DESIGUALTATSDESIGUALTATS

ODS 7 - ODS 7 - ENERGIA ASSEQUIBLE IENERGIA ASSEQUIBLE I
NO CONTAMINANTNO CONTAMINANT

ODS 11 - ODS 11 - CIUTATS I COMUNITATSCIUTATS I COMUNITATS
SOSTENIBLESSOSTENIBLES

ODS 12 - ODS 12 - PRODUCCIÓ I CONSUMPRODUCCIÓ I CONSUM
RESPONSABLESRESPONSABLES

ODS 13 - ODS 13 - ACCIÓ PEL CLIMAACCIÓ PEL CLIMA

ODS 15 - ODS 15 - VIDA D’ECOSISTEMES TERRES-VIDA D’ECOSISTEMES TERRES-
TRESTRES

Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible (ODS)

El nombre de propostes acceptades en el nucli de 
la Colònia de Sant Pere és inferior a 15 i per tant 

totes són propostes finalistes.


