
 

 

ACTA DEL TALLER DE PROPOSTES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

DE 2018 AL BARRI DE NA CARAGOL  

 

 

Identificació de la sessió 

 

Data: 27 de març de 2018 

Hora: 20 hores 

Lloc: aula de 2n B del CEIP Na Caragol 

 

 

Assistents  

 

Manolo Galán, batle d’Artà 

Tomeu Tous, tècnic de l’Àrea Socioeducativa 

Miquel Lliteras, tècnic de Gest Ambiental 

M. Antònia Cladera, tècnica de Gest Ambiental, qui actua de secretària 

40 veïnats i veïnades del barri 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Explicació del procés de pressupostos participatius i, en concret, de les propostes. 

2. Debat de les propostes de millora i queixes de la ciutadania. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

  

1. Explicació del procés de pressupostos participatius i, en concret, de les propostes 
 

S’inicia el taller amb una explicació breu per part del batle sobre els resultats dels 

pressupostos participatius de 2017 i de les novetats d’enguany, una de les quals és que 

les propostes guanyadores de l’any anterior aquest any no es podran presentar. 

 

Anuncia que és el primer taller reunió que es fa i que és un primer contacte per detectar 

les necessitats dels veïnats i veïnades del barri, però que, si les volen dur a pressupostos 

participatius, s’hauran de formular per escrit a través del formulari de propostes que es 

troba a la web o bé en paper. 

 

El termini de presentació de propostes acaba dia 17 d’abril, després s’informaran totes 

les propostes i acabarà amb una votació final. Les propostes que es presentin han de ser 

de competència municipal, no han de fermar futurs pressupostos municipals i han de ser 

executables en un any. 

 

Les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de 2017 varen ser arreglar la 

xarxa municipal d’aigua potable (Artà) i construir un tanatori a la Colònia de Sant Pere 

(demanda històrica dels coloniers).  

 

D’una altra banda, el batle anuncia que la campanya cívica sobre els excrements canins 

també es farà i farà referència a 3 punts claus: consum responsable, neteja del poble i 

respecte envers el mobiliari urbà. 

 



 

 

Finalment, el batle acaba la intervenció fent referència a l’aplicació de l’Ajuntament, 

que serveix per poder tenir un feedback constant i directe entre Ajuntament i ciutadania, 

i que sembla ser que la ciutadania desconeix.  

 

En definitiva, el batle transmet a la ciutadania que l’objectiu general és que intentin fer 

les propostes des de la perspectiva col·lectiva de veïnats, de barri, en comptes de fer-les 

des d’un punt de vista particular. 

 

 

2. Debat de les propostes de millora i queixes de la ciutadania 

 

2.1. Quant al c/ de la Sorteta, es comenta que es fa difícil la circulació de vehicles en les 

hores punta, que coincideix amb l’entrada i la sortida del centre escolar. Al cap i a la fi, 

s’ha derivat tot el trànsit per aquell carrer i, entre cotxes aparcats i vehicles que hi 

circulen, s’ha tornat intransitable. 

 

2.2. Del carreró que va de Rafel Blanes a la Sorteta, es remarca que no hi ha llum i que 

està ple de clots i excrements de ca, la qual cosa pot suposar un perill de fer-se mal a les 

nits. 

 

El batle informa que, amb la nova normativa de cans, s’ha intentat que la Policia Local 

tengui una eina d’actuació per iniciar una campanya de sensibilització i finalment, en el 

cas que sigui necessari, poder sancionar, cosa que no permetia l’antiga normativa. 

 

Una ciutadana proposa posar una quota o impost per tenir un ca, tal com es paga la 

contribució. 

 

2.3. En relació a la plaça de l’IBAVI, es diu que s’ha de fer. 

 

2.4. Quant al c/ de Joan Estelrich, s’explica que els cotxes aparquen davant els portals 

de les cases i la gent no pot sortir. A més, aquest carrer té una part amb voravia i una 

altra part que no en té. Els veïnats que no tenen voravia demanen que, per favor, se’ls 

faci la voravia, no només per poder sortir de casa seva, sinó també per evitar possibles 

futures inundacions en cas que plogui molt. 

 

El batle explica que n’és conscient, però que no poden fer la voravia, i que l’única cosa 

que es podria fer és fer una plataforma única.  

 

2.5. Al c/ de Pere Amorós hi ha un solar sense tancar a l’altura de ca na M. Antònia 

Sureda. Aquest solar està obert i molts de veïnats hi duen els cans. A l’estiu fa molta de 

pudor. Els veïnats demanen que es tanquin els solars i que s’obligui la propietat a fer-los 

nets. En aquest mateix cas es troben els solars dels carrers següents: 

 

- C/ de la Clota (na Carretó): aquest solar està brut i hi ha rates. Es demana que s’obligui 

el propietari a fer-lo net i a tancar-lo, ja que hi ha perill d’incendi. Al barri de na Carretó 

també hi ha moltes voravies sense acabar i es demana que es facin. Així mateix, també 

hi ha problemes d’excrements canins. 

- C/ del Músic Antoni Lliteres: s’han de tancar els solars buits i s’han d’acabar les 

voravies, a més d’arreglar les parets mitgeres del pati de l’IES. Quant a les voravies de 

l’IES que donen al c/ de Pere Amorós, s’ha arribat a un acord segons el qual 

l’Ajuntament assumirà acabar-les. 



 

 

- C/ de Jaume III: el solar està tancat, però els romeguers cauen damunt la voravia i no 

s’hi pot passar. Es demana que es faci net. 

 

2.6. C/ de na Caragol: hi ha voravies en mal estat, sobretot davant el “Xinos”. 

 

2.7. Als pisos de protecció social, els veïnats estan cansats de brutor, renou i de la plaça. 

Se’ls havia dit que aquella plaça era un espai verd i encara està per fer, tot i que la tenen 

com a aparcament i no ho pot ser, perquè és zona verda. Els veïnats demanen que, per 

favor, es faci net el solar i que, si no hi poden aparcar, es tanqui. 

 

2.8. Quant al c/ de Ramon Llull, es demana quan es posarà l’enllumenat.  

 

El batle exposa que el tècnic municipal no avala la instal·lació que ha presentat la 

concessionària. L’Ajuntament va comprar fora del contracte els fanals i aquestes hi són. 

La instal·lació ha d’anar a càrrec de l’empresa, però estan pendents. 

 

2.9. En referència al c/ de na Crema, es comenta que hi ha problemes d’aigües pluvials. 

Quan plou molt, baixa molta d’aigua, surten rates, etc. Els veïnats demanen poder posar 

una claveguera ampla, de part a part del carrer. Diuen que se senten abandonats. 

 

El batle explica que s’ha començat la reforma pel c/ de Ramon Llull, perquè baixen 

dues canonades generals d’aigua i perdien molta d’aigua. Diu que es va prioritzar aquest 

carrer, però que és conscient que, a na Crema, encara no s’hi ha fet cap actuació. 

 

2.10. Sobre el c/ de Sos Monjos, els veïnats diuen que el carrer està ple de clots. 

 

2.11. Quant a l’encreuament entre el c/ de Santa Margalida i el c/ de Ramon Llull, 

davant el Bar Joan, s’hauria de pintar un pas de vianants. 

 

2.12. En relació a la Gran Via (a partir del c/ de Santa Margalida cap a l’IES), s’haurien 

de posar reductors de velocitat i senyalitzar la velocitat màxima. Alguns veïnats es 

queixen que els busos van a una velocitat molt més alta de la permesa. 

 

2.13. Quant al c/ de M. Ignàsia Morell, els veïnats demanen la recollida d’aigües 

pluvials. 

 

2.14. Al c/ de Bon Aire hi ha un pal de fusta de l’antic cablejat elèctric que cau a 

trossos. Es demana que es retiri, perquè pot fer mal a algú. 

 

2.15. En relació al c/ de Josep Sureda Blanes, es demana per l’estat de l’aparcament al 

solar de Cas Sagristà.  

 

El batle informa que, en aquest aparcament, ja s’hi està fent feina i que està pressupostat 

dins el pressupost ordinari de l’Ajuntament. Serà un aparcament de 20 places i, de 

moment, lliure. En cas d’haver-hi saturació per als veïnats, és a dir, que tenguin 

problemes per aparcar, el pàrquing passarà a ser només per a veïnats. 



 

 

 

2.16. Es demana una zona d’estacionament per a residents. Els veïnats es queixen que 

no hi ha lloc per aparcar i que hi ha carrers bastant caòtics entre cotxes aparcats i pas de 

camions.  

 

El batle explica que es mira de fer una targeta d’estacionament només per a ciutadans 

d’Artà i fer la Gran Via zona blava. 

 

Es recorda que la zona d’estacionament de l’Ajuntament anava amb un sistema de 

temporalitat i sempre hi havia lloc per aparcar, però, des de fa uns anys, això ja no 

existeix. 

 

També es demana poder aparcar el vehicle del propietari davant el seu gual, com per 

exemple al País Basc. 

 

2.17. Es demana per què es varen llevar les papereres. 

 

El batle contesta que hi havia gent que hi tirava les bosses de fems de ca seva.  

 

Se sol·licita poder posar papereres amb boques més tancades que no permetin posar 

bosses de fems a dintre. 

 

Els veïnats manifesten que no volen que les voravies que són de propietat entrin en el 

pressupost municipal i molt manco en els pressupostos participatius, perquè és d’obligat 

compliment per part de la propietat. 

 

 

S’aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta. 

  
 


