
 

 

ACTA TALLER DE PROPOSTES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE 

2018 AL BARRI DE SA PISTA  

 

 

Identificació de la sessió 

 

Data: 4 d’abril de 2018 

Hora: 19 hores 

Lloc: plaça del Progrés 

 

 

Assistents  

 

Manolo Galán, batle d’Artà 

Manuel Rocha, regidor de Manteniment i Infraestructures 

Neus Lliteras, directora de Gest Ambiental 

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

27 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. En relació al c/ de la Pista i al c/ d’Andreu Ginard, es comenta que hi ha cotxes 

abandonats i acumulació de deixalles.  

 

També, es comenta que, segons el cotxe, aquest hi pot estar prop de 6 mesos o un any. 

 

2.2. Quant a propostes per a tot el barri, es comenten les següents:  

 

- Neteja en general: la màquina d’agranar passa un cop al mes i, quan passa, ho fa aviat i 

malament. El regidor Manolo Rocha diu que els hi donarà una solució. 

- Les herbes no es lleven. 

- Les voravies sense acabar són un perill per a la gent gran i amb mobilitat reduïda; a 

més, estan plenes d’excrements canins que dificulten la mobilitat. 

- Solars buits: s’han de tancar i fer nets. Són un perill i, a més, hi ha rates. 

- Reforma circulatòria del barri: demanen més senyalització per reduir la velocitat de 

vehicles, marcar les places d’aparcament, canviar els sentits dels carrers, alguns fer-los 

de sentit únic i estudiar la possibilitat de fer una altra sortida del barri cap a l’av. de 

Costa i Llobera o cap a la carretera de Canyamel.  

- Asfaltatge de clots. 

- Col·locació de més papereres, sobretot per a la recollida d’excrements de cans. 

 

2.3. Sobre l’av. de Costa i Llobera, es parla de la problemàtica dels pins.  

 

S’informa les persones assistents que el Consell llevarà els pins per fases: la primera va 

de la rotonda de Cala Rajada fins a la rotonda del Mediterráneo.  

 

Les persones assistents demanen que, en el cas que hi hagi desperfectes, a qui han de 

reclamar.  

 

El batle diu que al Consell. 

 

2.4. En relació a la zona del Mediterráneo i del supermercat, es demana que es posin o 

instal·lin llums de Nadal. 

 

2.5. Quant als desguassos de les pluvials, es comenta que l’aigua, quan plou, baixa per 

Costa Llobera i Andreu Ginard i acaba a la plaça del Progrés, on els reixats o les 

clavegueres no agafen bé l’aigua, perquè són petits, i causen problemes d’inundacions o 

de dificultat d’accés. Els veïnats demanen posar reixats més grans, perquè agafin més 

aigua i s’evitin acumulacions d’aigua. 

 

 

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


