
RESULTATS DE LA PRIMERA VOTACIÓ DE PRESSUPOSTOS 

 Ja ha finalitzat el termini de la primera votació dels pressuposts participatius d’Artà on s’han 
seleccionat les 15 propostes prioritàries per a cada àmbit territorial del procés, 15 propostes per 
Artà i 15 propostes per la Colònia de Sant Pere. 

Hi han participat un total de 479 persones que han votat a traves dels diferents canals establerts, 
ja sigui de manera telemàtica, presencialment a les oficines municipals o bé ens els punts 
itinerants habilitats a tal fi. (471 l’any 2018; 364 l’any 2017, increment del 31,6% % en la 
participació des del primer any de votacions) 

Amb aquesta primera votació s’han definit les propostes que aniran a la votació final dels 
pressuposts participatius que es realitzarà la setmana del 13 al 20 d’octubre. Les propostes que 
siguin escollides en aquesta segona votació, fins a arribar al pressupost màxim seran 
desenvolupades per l’equip de govern dins l’any 2020. 

Cal destacar que a l’àmbit territorial d’Artà es produeix un empat en la proposta classificada com 
a número 15 per tant es considera que seran 16 les que accediran a la votació final per aquest 
àmbit territorial. 

En les taules següents podeu consultar els projectes i els seus recolzaments. Els 15 projectes 
amb més suport són els que s’han seleccionat per entrar a la fase final de votació. 

Territori: Colònia de Sant Pere 

Codi 
projecte Títol projecte Nombre 

de vots 
90 Neteja integral de la costa de la Colònia 110 
75 Millorar la dotació de material del Poliesportiu 103 
37 Instal·lar zones d'ombra als parcs infantils 101 
70 Instal·lació de fanals solars 83 

103 Arbres als carrers 74 
86 Pistes de Pàdel a sa Colònia 64 
95 Repoblació forestal de la zona verda central de s'Estanyol 58 
91 Aturada del bus escolar a s'Estanyol 55 
97 Comprar un piano per a concerts a la Colònia 53 
74 Fer un parc per a nins i nines a partir de 8 anys 47 

113 Col·locació de passos de vianants 38 
39 Posar plaques amb els noms dels carrers 38 

105 Més poble per a la gent 34 
40 Habilitar un parc per a cans 32 
87 Fer un parc infantil 32 

114 Control de velocitat al carrer Major de la Colònia 31 
16 Fer un parc a s'Estanyol 30 
45 Instal·lar cartells amb missatges cívics en els aparcaments de Betlem 24 

 
  



Territori: Artà 

Codi 
projecte Títol projecte Nombre de 

vots 
102 Reparació i manteniment de la xarxa d'aigua potable 184 

2 Fer dues pistes de pàdel 159 
15 Arreglar voravies del poble i eliminar barreres arquitectòniques 154 
18 Millorar el parc dels Pins 144 

50 
Eliminar les males olors dels carrers de Ciutat, d'Antoni Blanes, Nou 
i de na Batlessa 143 

116 
Adequació dels horts urbans escolars d'infantil i primària del CEIP 
Na Caragol 122 

62 Il·luminació a la passarel·la de fusta 119 
51 Invertir en formació i informació 116 

128 Projecte per a l'educació cívica i ambiental de l'IES 113 
4 Construir una pista de patinatge (skate) 99 

125 
Instal·lació d'una pantalla exterior amb marquesina i equip de so 
amb altaveus al Camp de Futbol Ses Pesqueres 97 

96 Capar moixos 95 
47 Dotar de material el Centre Jove d'Artà 91 
82 Habilitar un parc per a mascotes 90 
9 Repintar els senyals viaris del poble per donar-los més visibilitat 86 

14 Millores en l'enllumenat del nucli d'Artà 86 
31 Retirar l'antena telefònica mòbil de la Gran Via 79 
58 Enrajolar el paviment de pedra de Na Batlessa 78 

117 Condicionament del c/ de l'Abeurador 76 
65 Fer una zona de vianants sense trànsit al sector de na Caragol 76 
53 Col·locar un avió (joc) a la plaça del Progrés 72 

55 Ombra al pàrquing de Na Pati 66 
52 Enllumenat voltants CEIP Na Caragol 65 
85 Instal·lar bancs per seure fora del centre 65 

109 Millora dels aparells de Radio Artà 61 
101 Il·luminació Na Carreto 53 
72 Delimitar el pàrquing de na Pati amb marques vials unitàries 31 

 


