
Ja tenim aquí els resultats del Pressuposts Participatius!  
 
Per tercer any consecutiu la ciutadania d’Artà ha triat en que gastar 200.000 € del 
pressupost municipal. 
 
Aquest diumenge va finalitzar el període de la votació final dels pressuposts participatius 
d’Artà 2019. En ella hi han participat fins a 637 persones el que representa gairebé un  
10% del cens.  
 
El projecte que han obtingut més suport en l’àmbit d’Artà on s’inverteixen 120.000 € ha 
esta el de Reparació i manteniment de l’aigua potable amb un cost previst de 120.000 € 
exhaurint així tot el pressupost disponible per aquest àmbit. 
 
En l’àmbit de la Colònia de Sant Pere, on s’inverteixen 80.000 €, han resultat seleccionats 
dos projectes diferents. El que ha aglutinat més suport és el de Neteja integral de la 
costa valorat en 30.000 €. Immediatament per darrera s’ha situat el projecte Faroles 
Solars valorat en 80.000 € però que es veurà reduït fins una despesa de 50.000€ per tal 
de no sobrepassar els 80.000 € disponibles per l’àmbit de la Colònia. 
 
Es vol agrair a totes les persones que han participat al llarg del procés, ja sigui fent 
propostes com votant en les dues fases de votacions que ha tingut el procés de 
pressuposts participatius. 
 
Tot seguit podeu veure un taula de resultats amb els punts obtinguts per totes les 
propostes finalistes. 
 
ARTÀ Nom proposta Punts Cost 

1 Reparació i manteniment de la xarxa d'aigua potable 431 120.000 
2 Projecte per a l'educació cívica i ambiental de l'IES 239 35.000 
3 Realització de dues pistes de pàdel  216 100.000 

4 
Adequació dels horts urbans escolars d'infantil i primària 
del CEIP Na Caragol 212 120.000 

5 
Instal·lació d'una pantalla exterior amb marquesina i equip 
de so amb altaveus al Camp de Futbol Ses Pesqueres 181 13.000 

6 Construir una pista de patinatge (skate) 167 120.000 

7 
Arreglar voravies del poble i eliminar barreres 
arquitectòniques 158 120.000 

8 Millores en l'enllumenat del nucli d'Artà 147 120.000 
9 Millorar el parc dels Pins 142 120.000 

10 
Eliminar les males olors dels carrers de Ciutat, d'Antoni 
Blanes, Nou i de na Batlessa 125 120.000 

11 Il·luminació a la passarel·la de fusta 117 120.000 
12 Capar moixos 93 10.000 



13 Habilitar un parc per a mascotes 84 38.000 

14 
Repintar els senyals viaris del poble per donar-los més 
visibilitat  64 120.000 

15 Dotar de material el Centre Jove d'Artà 63 45.000 
16 Invertir en formació i informació 44 10.000 

 
 
COLÒNIA    

1 Neteja integral de la costa de la Colònia 103 30.000 
2 Faroles solars 83 80.000* 
3 Instal·lar zones d'ombra als parcs infantils 65 40.000 
4 Pistes de Pàdel a sa Colònia 60 66.550 
5 Comprar un piano per a concerts a la Colònia 59 15.000 
6 Arbres als carrers 51 15.000 
7 Millorar la dotació de material del Poliesportiu 50 15.000 
8 Parc per a nins i nines a partir de 8 anys 48 14.500 
9 Fer un parc infantil 36 30.000 

10 Habilitar un parc per a cans 35 38.000 
11 Repoblació forestal de la zona verda central de s'Estanyol 27 40.000 
12 Aturada del bus escolar a s'Estanyol 24 7.000 
13 Més poble per a la gent 22 3.000 
14 Col·locació de passos de vianants 20 4.000 
15 Posar plaques amb els noms dels carrers 13 15.000 

 
 

*Cost reduït de 50.000€  
 
 


