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ARTÀ

COLÒNIA DE
SANT PERE

Votació Final
DEL 21 AL 31 D’OCTUBRE



Som a la darrera fase del 
procés de pressupostos 
participatius: la votació 
final de propostes. 

En aquest llibret teniu les 
propostes que han quedat 
finalistes i que fan referència 
a Artà i a la Colònia de Sant 
Pere. Amb l’objectiu que ens 
digueu què faríeu amb els 
200.000 € que l’Ajuntament ha 
posat a disposició directa de la 
ciutadania, podreu votar fins 
a un màxim de 3 propostes 
diferents de qualsevol àmbit 
territorial, prioritzant-les de 
major a menor rellevància.

Així, del 21 al 31 d’octubre 
podreu votar les propostes que 
més us agradin per fer, entre 
tots i totes, un poble millor.

Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS)
L’any 2015 les Nacions Unides varen 
aprovar l’Agenda 2030, sobre el 
desenvolupament sostenible, amb 
l’objectiu d’eliminar la pobresa, frenar 
el canvi climàtic, lluitar contra les 
injustícies i les desigualtats, entre 
d’altres, plasmant un full de ruta en fita 
a l’any 2030.

ODS 1 - FI DE LA POBRESA

ODS 2 - FAM ZERO

ODS 3 - SALUT I BENESTAR

ODS 4 - EDUCACIÓ DE 
QUALITAT

ODS 5 - IGUALTAT DE GÈNERE

ODS 6 - AIGUA NETA I 
SANEJAMENT

ODS 7 - ENERGIA ASSEQUIBLE 
I NO CONTAMINANT

ODS 8 - TREBALL DECENT I 
CREIXEMENT ECONÒMIC

ODS 9 - INDÚSTRIA, 
INNOVACIÓ I 
INFRAESTRUCTURA

Consideram que l’Ajuntament i la 
ciutatania  han de treballar conjuntament 
per poder assolir, sobretot, els objectius 
de desenvolupament sostenible (ODS), 
anant passa a passa i integrant els temes 
que actualment estan cobrant molta 
importància per al desenvolupament 
del planeta i en què la solució, també, 
passa per la implicació de tots i totes.

ODS 10 - REDUCCIÓ DE LES 
DESIGUALTATS

ODS 11 - CIUTATS I 
COMUNITATS SOSTENIBLES

ODS 12- PRODUCCIÓ I 
CONSUM RESPONSABLES

ODS 13 - ACCIÓ PEL CLIMA

ODS 14 - VIDA SUBMARINA

ODS 15 - VIDA 
D'ECOSISTEMES TERRESTRES

ODS 16 - PAU, JUSTÍCIA I 
INSTITUCIONS SÒLIDES

ODS 17 - ALIANCES PER A 
ASSOLIR ELS OBJECTIUS

L’Agenda 2030 s’estructura 
a través de 17 ODS i cada 
un d’ells inclou unes fites 
a assolir. Per conèixer 
més informació, escanejau 
aquest codi.
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Conscienciació sobre els 
excrements canins i més 
control policial

Il·luminació fins a Ses 
Pesqueres

Substitució de la caldera de la 
piscina municipalAdquisició de llibres i 

dinamització de la biblioteca

Compra de material esportiu 
per als clubs del municipi

Arreglar l'escalonada de Sant 
Salvador

Campanyes de conscienciació i de 
sensibilització acompanyades de control 
policial per al compliment de la normativa 
en matèria de retirada d'excrements a la 
via pública.

Dotar d'il·luminació el camí fins a Ses 
Pesqueres, des de l’encreuament del 
carrer de Son Servera per la Síquia de 
Baix passant pel pont de fusta, fins arribar 
al camp de futbol. Inclou la redacció del 
projecte.

Obra d'instal·lació d'un sistema de calderes 
per climatitzar l'aigua i l'ambient de la 
piscina municipal per tal de substituir el 

sistema actual.

Destinar una petita partida pressupostària 
per a l'adquisició de llibres per actualitzar i 
ampliar el fons de què disposa la biblioteca. 
Ampliar l'oferta d’activitats per apropar 
la biblioteca a la ciutadania, i facilitar i 
promoure l'accés a la cultura de totes les 

persones.

Compra de material esportiu per als clubs 
del municipi.

A l'escalonada de Sant Salvador hi ha 
escalons que no tenen lloses, n'hi ha que 
tenen clots, n'hi ha amb bonys causats per 
arrels, etc. Es proposa arreglar l'escalonada 
o, almanco, els escalons que estiguin en 
més mal estat. També es proposa arreglar 
jardineres, elements arquitectònics i 
faroles.

15.000 €

ÍNDEX

5.000 €

43.000 €

15.000 €

45.000 €

37.000 €

01. Conscienciació sobre els excrements canins i més 
control policial

02. Adquisició de llibres i dinamització de la biblioteca
03. Il·luminació fins a Ses Pesqueres
04. Compra de material esportiu per als clubs del 

municipi
05. Substitució de la caldera de la piscina municipal
06. Arreglar l'escalonada de Sant Salvador

07. Dotar l'edifici Es Pes com a centre sociocultural
08. Millorar la xarxa de pluvials
09. Millorar, mantenir, arreglar el mobiliari urbà, 

infraestructures i zones verdes.
10. Pavimentació del carrer de la Caritat
11. Patis inclusius, col·laboratius i coeducatius
12. Caminar per a tothom

13. Arreglar carrers
14. Posar més papereres a Artà
15. Parcs per a infants més petits i sobretot parcs nets

16. Panells d'informació electrònics
17. Piano de mitja cua
18. Art públic, embelliment de l'entorn

19. Activitats infantils gratuïtes
20. Pista vòlei platja
21. Millorar el vial costaner des de la Colònia fins a Ca 

los Camps
22. Millores en el vial costaner des de la Colònia fins a 

s'Estanyol
23. Sembrada d'arbres als carrers amples i a les places
24. Més papereres

25. Ombra al parc amb veles
26. Rentapeus a la platja
27. Parc 0-3 anys
28. Arreglar el parc de Ferrutx

ARTÀ

COLÒNIA DE SANT PERE

PÀG.
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Dotar l'edifici Es Pes com a 
centre sociocultural

Millorar, mantenir, 
arreglar el mobiliari urbà, 
infraestructures i zones 
verdes

Millorar la xarxa de pluvials

Dotar l'edifici Es Pes com a centre 
sociocultural (o comunitari) equipat, 
preparat i a disposició de la ciutadania, 
d'accessibilitat diària i amb espais 
multifuncionals.

Actuacions de manteniment al carrer de 
Ciutat: reparació o substitució de bancs, 
millores en la il·luminació, eliminació 
d'elements que suposen perillositat per a 
les persones (ferros, estelles, etc.), etc.

Millorar els punts de captació de la xarxa 
de pluvials del poble per tal que l'aigua no 

entri dins les cases quan plou molt.

40.000 €

40.000 €

40.000 €
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12

11
Patis inclusius, col·laboratius i 

coeducatius

Pavimentació del carrer de 
la Caritat

Caminar per a tothom

Millora del pati del CEIP Na Caragol per tal 
que sigui un espai més educador. Optimitzar 
els espais exteriors per impulsar les seves 
possibilitats educatives i pedagògiques, 
amb l’afavoriment de l'activitat física i 
motora de l'alumnat, així com la inclusió 

plena i la millora de la convivència.

Pavimentació del carrer de la Caritat entre 
els carrers Trespolet i Major, per tal de 
donar continuïtat a la pavimentació del 
mateix carrer entre els carrers d’Antoni 
Blanes i de Trespolet. És una millora de 
l'espai d'entrada i sortida de l'escola.

Posar seients o punts de suport per a 
la gent major quan camina pel poble, ja 
que són necessaris si es vol promoure 
un envelliment actiu de la població. Es 
posarien bancs de marès o rústics.

40.000 €

15.000 €

40.000 €

13

15

14

Arreglar carrers

Parcs per a infants més 
petits i sobretot parcs nets

Posar més papereres a Artà

Es proposa eliminar clots i bonys dels 
carrers del poble i millorar la senyalització 
del trànsit, especialment el de Ca'n Canals.

Renovació dels parcs del nucli d'Artà i 
incorporació de jocs per a infants menors 
de 3 anys.

Es proposa la instal·lació de 5 papereres 
noves que s'ubicarien al polígon industrial 
(2), al carrer de Sos Monjos, a la passarel·la 
de la Síquia de Baix i al carrer de Gabriel 

Garau Caselles.

40.000 €

2.500 €

40.000 €

18
Art públic, embelliment de 
l'entorn
Intervencions artístiques i d'embelliment 
als espais públics que generin atractiu 
cultural i que potenciïn el valor de l'entorn. 
Es durien a terme a diversos espais d'ús 
públic al voltant del nucli de la Colònia de 
Sant Pere i sempre amb materials naturals, 
sostenibles i de residu zero (pedra, fusta, 
vegetació, etc.).

15.000 €

C O L Ò N I A  D E
S A N T  P E R E  \

17
Piano de mitja cua

Adquisició d'un piano de mitja cua per a les 
activitats musicals a la Colònia de Sant Pere.

15.000 €

16
Panells d'informació 
electrònics
Instal·lar un panell electrònic tàctil al centre 
del poble perquè la ciutadania tengui 
un accés fàcil a la informació municipal 
d'interès. És una manera de tenir contingut 
divers i actualitzat en tot moment.

4.500 €
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20
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23
Sembrada d'arbres als carrers 

amples i a les places

Millores en el vial costaner 
des de la Colònia fins a 
s'Estanyol

Més papereres

Sembra d'arbrat al carrer de Can Metxo de 
la Colònia de Sant Pere.

Millorar el vial costaner entre s'Estanyol i 
Caloscamps: fer més accessible la zona 
reservada als vianants de manera que 
puguin transitar-hi persones amb mobilitat 
reduïda, cadires de rodes i cotxets de 
nadons. Col·locar bandes reflectants a 
cada pal de fusta del trajecte per millorar 
la visibilitat de la separació entre la zona 
reservada als vianants i la reservada als 
cotxes. Senyalitzar amb marques viàries el 
carril bici que va de Sa Colònia a s'Estanyol.

La proposta consisteix en la col·locació de 
8 papereres noves al nucli de la Colònia de 
Sant Pere.

40.000 €

3.600 €

40.000 €

Activitats infantils gratuïtes

Millorar el vial costaner des de 
la Colònia fins a Ca los Camps

Pista vòlei platja

Organitzar activitats infantils cada setmana 
durant un any a la biblioteca de la Colònia 
de Sant Pere (contacontes i tallers).

Dur a terme actuacions de pintat i millora 
de la senyalització viària relativa a la 
limitació del trànsit motoritzat i senyalitzar 
amb marques vials el carril bici que va de 
Ca los Camps a la Colònia de Sant Pere. 
Col·locació de bandes reflectants per a 
millorar la visibilitat de la separació entre la 
zona reservada als vianants i la reservada 
als cotxes.

Instal·lar una pista de vòlei platja fixa a la 
Platgeta de la Colònia de Sant Pere.

8.400 €

1.000 €

10.000 €

26

25 27

28
Arreglar el parc de Ferrutx

Parc 0-3 anys

Millorar el parc de Ferrutx. Crear-hi espais 
d'ombra, sembra d'arbres, renovació de 

mobiliari, etc.

Ampliació del parc actual de la Bassa d’en 
Fasol per crear un espai per a infants de 0 
a 3 anys.

40.000 €

40.000 €

Ombra al parc amb veles

Rentapeus a la platja

Es proposa crear zones d'ombra al parc de 
la Bassa d’en Fasol mitjançant la instal·lació 
de veles, com més integrades a l’entorn 
millor.

Adaptar la dutxa existent de la platja de 
la Colònia de Sant Pere amb la finalitat 
d'utilitzar aigua de la mar en comptes 
d'aigua potable mitjançant la instal·lació 
d'una bomba d'aspiració. Com que no hi 
ha connexió elèctrica, s'instal·laran panells 

fotovoltaics.

15.000 €

2 7.000 €
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DNI: Data de Naixement:

Emplenau els requadres en blanc amb els projectes que vulgueu que es duguin a terme.
Podeu dur la butlleta emplenada a l'Ajuntament o a l'oficina de la Colònia de Sant Pere. 
Més informació al web www.arta.cat/participacio o al telèfon 971 829 595.

Butlleta votació final 2022

1 2 33 punts al
projecte núm.

2 punts al
projecte núm.

1 punts al
projecte núm.

NÚM. NÚM.

01 Conscienciació sobre els excrements canins i més 
 control policial

02 Adquisició de llibres i dinamització de la biblioteca

03 Il·luminació fins a Ses Pesqueres

04 Compra de material esportiu per als clubs del 
 municipi

05 Substitució de la caldera de la piscina municipal

06 Arreglar l'escalonada de Sant Salvador

07 Dotar l'edifici Es Pes com a centre sociocultural

08 Millorar la xarxa de pluvials

09 Millorar, mantenir, arreglar el mobiliari urbà, 
 infraestructures i zones verdes

10 Pavimentació del carrer de la Caritat

11 Patis inclusius, col·laboratius i coeducatius

12 Caminar per a tothom

13 Arreglar carrers

14 Posar més papereres a Artà

15 Parcs per a infants més petits i sobretot parcs nets

16 Panells d'informació electrònics

17 Piano de mitja cua

18 Art públic, embelliment de l'entorn

19 Activitats infantils gratuïtes

20 Pista vòlei platja

21 Millorar el vial costaner des de la Colònia fins a
 Ca los Camps

22 Millores en el vial costaner des de la Colònia fins

 23 Sembrada d'arbres als carrers amples i a les 
 places

24 Més papereres

25 Ombra al parc amb veles

26 Rentapeus a la platja

27 Parc 0-3 anys

28 Arreglar el parc de Ferrutx

15.000 €

5.000 €

43.000 €

15.000 €

37.000 €

45.000 €

40.000 €

40.000 €

40.000 €

40.000 €

40.000 €

15.000 €

40.000 €

2.500 €

40.000 €

4.500 €

15.000 €

15.000 €

8.400 €

1.000 €

10.000 €

40.000 €

40.000 €

3.600 €

15.000 €

27.000 €

40.000 €

40.000 €

PROPOSTA PROPOSTACOST COST
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Per més informació:

arta.cat/participacio/

Ajuntament d’Artà 
proposa@arta.cat 
Tel. 971 829 595

Descarrega l'app 
"Ajuntament Artà"


