
 

ACTA TALLER DE PROPOSTES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE 

2018 AL BARRI DEL CENTRE  

 

 

Identificació de la sessió 

 

Data: 11 d’abril de 2018 

Hora: 20 hores 

Lloc: Na Batlessa 

 

 

Assistents  

 

Manolo Galán, batle d’Artà 

Manuel Rocha, regidor de Manteniment i Infraestructures 

Neus Lliteras, directora de Gest Ambiental, qui actua de secretària 

25 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. 

 



 

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 a la problemàtica dels excrements canins, es comenta que la gent duu el 

ca amollat. 

 

El batle explica que hi ha una campanya de civisme prevista per al mes que ve i que 

s’ha aprovat l’Ordenança de civisme que preveu sancions. 

 

2.2. Es manifesta que fa estona que varen desaparèixer les portes d’alguns comptadors 

d’aigua i es demana si l’Ajuntament les pot posar o si les han de comprar les persones 

afectades. 

 

El batle diu que creu que hi ha estoc, a l’Ajuntament, que ho mirarà. 

 

2.3. Es comenta que al c/ de Josep Melià i Pericàs, com que és de doble sentit, els 

cotxes, per passar, han de pujar damunt la vorera i els vianants no hi poden anar i menys 

si hi van amb caminador o cotxet. 

 

2.4. S’exposa que el c/ de Santa Catalina està ple d’herba. 

 

Manuel Rocha explica que, recentment, s’ha començat a fer net i que en dues o tres 

setmanes ja es visualitzarà la feina feta. 

 

2.5. També es comenta que, del c/ de Montserrat Blanes fins al c/ de Ramon Llull, hi ha 

onze escocells que s’haurien d’arreglar. 

 

2.6. Es menciona que al c/ de l’Argentina, davant Can Moyà, no hi ha vorera, sinó terra 

i es demana si no es podria arreglar? 

 

2.7. Es demana si al c/ de Montserrat Blanes es podrà aparcar o no, perquè només fa 

falta llevar el senyal del cap de cantó i això suposaria comptar amb quatre aparcaments 

més.  

 

El batle diu que no hi ha una decisió presa sobre aquest carrer; que ell, particularment, 

prefereix que sigui per a vianants, però que no hi ha res decidit. En haver de prendre una 

decisió, es reunirà amb els veïnats i anima les persones assistents a donar la seva opinió. 

 

També anuncia que s’han llogat dos solars al c/ de Ramon Llull per fer un aparcament 

públic i que això suposa 20 noves places. A més, comenta que no se senyalitzarà 

l’aparcament fins arribar al Bar Joan per tal d’afavorir els residents i no els visitants.  

 

2.8. S’apunta que al c/ de Montserrat Blanes, davant el Bar Joan, la gent va molt aviat 

amb el cotxe i que s’haurien de posar més ressalts. 

 

2.9. Es comenta que, si no es mentalitza la gent perquè vagi a peu o en bicicleta i deixi 

el cotxe a casa, no serveix de res fer carrers per a vianants. 

 



 

2.10. Així mateix, s’expressa que no hi ha una oposició a crear zones de vianants si 

abans l’Ajuntament crea aparcament. 

 

2.11. S’exposa que el c/ de Montserrat Blanes encara fa olor, que només hi ha tres 

preses d’aigua, que no basten, i que se n’hauria de fer una altra a la part de dalt del 

carrer. 

 

2.12. Es diu que al Bar Joan ha quedat aigua embassada que no se’n va. 

 

2.13. També es comenta que es podria arreglar davant Can Joaquín com a aparcament. 

 

El batle aclareix que aquesta zona no pot ser aparcament, ja que és una zona verda.  

 

Una de les persones assistents demana que s’arregli com a zona verda. 

 

2.14. També es demana si es compensarà l’aparcament que s’ha perdut al centre de 

salut? 

 

2.15. Es comenta que no s’han de fer aparcaments al centre del poble, perquè tenen 

efecte crida. 

 

El batle explica quins són els aparcaments dissuasius prevists al municipi.  

 

I es demana si el de ses Pesqueres està pensat per a residents o visitants.  

 

S’aclareix que per a aquests darrers.  

 

2.16. Se sol·licita si es podria fer aparcament als dos solars que hi ha al costat de 

l’Agromart? 

 

El batle explica que es tracta de sòl rústic i que seria necessària una modificació de les 

Normes subsidiàries i que aquestes coses es poden plantejar, però que tenen un temps de 

tramitació que no permet que puguin ser projectes de pressupostos participatius. 

 

2.17. També s’apunta que per sortir del c/ Nou, si es pogués fer pel c/ de les Parres, no 

s’hauria de sortir pel c/ de na Batlessa, la qual cosa no és fàcil a causa dels expositors de 

les tendes i la gent que hi passa; o una altra opció seria sortir pel c/ de Pep Not i no 

s’hauria de fer tota la volta.  

 

2.18. Quant al semàfor de l’av. de Costa i Llobera, es comenta que es torba massa a 

canviar i provoca retencions, sobretot els dimarts. 

 

El batle diu que es podria parlar amb el Departament de Carreteres a veure si els dimarts 

desvien el trànsit que va cap de Capdepera a Palma cap a Canyamel, de manera que no 

s’hagi de creuar el poble. 

 

2.19. S’exposa que s’haurien de marcar les places d’aparcament.  

 

2.20. Es proposa fer zona blava el centre del poble. 

 

El batle explica que hi ha un projecte en ment i que es deriva del Pla de mobilitat 

d’Artà, que consistiria en fer ACIRE tot el poble i el centre, zona blava amb un temps 



 

màxim d’estacionament de 30 minuts. Per a aquest estiu això no és possible, però es 

planteja a partir de setembre. 

 

2.21. Es comenta al c/ de les Roques estan pendents que es pinti una línia groga. 

 

Manuel Rocha explica que la feina està encarregada, però que, com que ha plogut tant i 

no acaba d’eixugar, no s’ha pogut pintar.  

 

2.22. Referent a plaça del Conqueridor, es diu que a l’estiu hauria de venir a bombejar 

algun camió i omplir el sifó, perquè fa molta pudor. 

 

Manuel Rocha comenta que està previst per a aquest estiu. 

 

2.23. S’exposa que a la zona de l’Esglesieta hi ha una plaga de cuques molles.  

 

2.24. Es fa referència a la presa d’aigua del c/ de les Parres, que fa molta pudor, i també 

a la de davant del restaurant indi. 

 

2.25. També s’exposa que la plaça, a les 9 del matí, està molt bruta, que la màquina no 

pot passar per les taules i que la persona encarregada d’agranar hi va, però que no dona 

a l’abast. 

 

2.26. També es comenta que el que fa fritures al mercat tira l’oli a la claveguera. 

 

[Tot i haver finalitzat la reunió, també es feren les intervencions següents.] 

 

2.27. A l’altura de la Gran Via, 17, el fanal s’apaga molt sovint, el reparen, però es torna 

a espenyar. També es comenta que la bombeta que hi posen és blanca quan la resta del 

carrer les té grogues. Es demana que aquest fanal es repari definitivament. 

 

2.28. També es remarca que, devers la Gran Via, 12, l’arbre està mort de fa estona i que 

l’haurien de substituir. 

 

2.29. Finalment, un comerciant de la zona es queixa que la plaça està molt bruta, que hi 

ha un problema de coloms i que s’haurien de podar els arbres. 

 

 

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

 


