ACTA DEL TALLER DE PROPOSTES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
DE 2018 AL CENTRE JOVE

Identificació de la sessió
Data: 4 d’abril de 2018
Hora: 17.30 hores
Lloc: Centre Jove

Assistents
Onofre Serra, regidor de Joventut i Esports
Neus Lliteras, directora de Gest Ambiental
M. Antònia Cladera, tècnica de Gest Ambiental, qui actua de secretària
8 joves

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 la trobada amb un petit recordatori de l’any anterior.
Una de les persones assistents recorda que no va fer res d’allò que els joves varen
proposar.
A partir d’aquí, s’inicia un debat obert amb els joves i es presenta el regidor de Joventut
i Esports, per tal que li expliquin les mancances o les propostes de millora del municipi.

2. Debat de les propostes de millora i queixes de la ciutadania
2.1. En referència al Centre Jove, demanen insonoritzar l’espai, posar més papereres, un
futbolí nou, un mirall per fer tallers de dansa, màquines dispensadores d’aigua i de
menjar i reparar ordinadors.
2.2. Quant a places i parcs d’afluència infantil i juvenil, sol·liciten instal·lar fonts
d’aigua potable. Comenten que, actualment, només n’hi ha una en tot el poble i està
darrere l’Ajuntament. Demanen rehabilitar o instal·lar fonts al poble, en concret a Na
Batlessa, al parc dels Pins i al parc de na Caragol.
2.3. Sobre el parc de na Caragol, demanen que es repari la barrera que fa de mitgera
entre el parc infantil i la pista de joc.

2.4. Demanen que es faci un parc de patinatge (skatepark) o bé a la plaça del Pes o bé al
Polígon d’Artà.
2.5. Es queixen que els municipals els lleven les pilotes per jugar al fossat de na
Batlessa i insisteixen en què no hi ha cap senyal que ho prohibeixi. A més, comenten
que no tenen espais cèntrics per poder jugar amb la pilota.
2.6. També demanen per què no poden anar amb la música alta quan van amb bicicleta,
la qual cosa fa que es creï un debat entre ells, uns diuen que molesten i els altres diuen
que no molesten.
S’aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta.

