
 
 
INFORME DE PROPOSTES REBUTJADES 
PRESSSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022 
 
A continuació es presenta una relació de les propostes que han estat rebutjades per la seva 
inviabilitat en el procés de pressupostos participatius i el motiu pel qual no han pogut ser admeses. 
 
Num. Proposta Motiu 

109 Retolació en català:  

consider necessari actuar perquè la retolació principal 
de qualsevol establiment al nostre municipi sigui en 
català, estudiant-ne la seva màxima viabilitat i 
implantació.  No són pocs els establiments retolats en 
llengües estrangeres i orientats únicament al públic 
estranger. 

No pot ser admesa al no comptar amb una normativa 
que avali l'actuació. Existeixen unes subvencions del 
Consell Insular de Mallorca per a la retolació en català i 
una normativa que es fa complir en quan a senyalització. 
No obstant, l'Ajuntament es dóna per assabentat de la 
seva proposta.  

86 Més llum a la plaça de l'església Hi ha un projecte de reforma integral de la Plaça que fins 
que no estigui executat no pot admetre propostes 
aïllades. 

75 Arreglar es tram del carrer vicari far! Dotar es carrer 
d’aigua i llum! 

La proposta ja està iniciada en aquests moments. 

70 Contractar persona manteniment CEIP Na Caragol El procés no permet propostes que impliquin la 
contractació de personal. 

68 Fer instalacións un skatepark de bowl com tambe a la 
mateixa zona parc de calistenia tambe una zona de 
máquinas per Fer deport 

La proposta ja està prevista en aquests moments en la 
zona de l'Estació del Tren. 

67 Fer que la policia municipal sigui més present al 
municipi. Per generar una aproximació a la ciutadania i 
condicionar les activitats iníviques que es produeixen 
amb total impunitat al municipi de forma diaria i a 
qualsevol hora, minvant la qualitat de vida de les 
persones d'Artà. 

No és una proposta amb cost econòmic i per tant no pot 
formar part d'aquest procés.  

61 Netejar els torrents del poble per evitar desbordaments 
quan plou molt. 

No és competència municipal 

56 Contractació d'un/a tècnic/a per a dur a terme les 
tasques d'informació, organització d'una agenda 
cultural única que inclogui tots els actes culturals d'Artà, 
actes musicals, artístics, teatrals, lúdics... per tal de no 
duplicar actes el mateix dia i difondre la informació. 

No és una proposta de pressupostos participatius al no 
tenir cost econòmic.  

48 Eliminar la circulació dels carrers envoltant la Plaça de 
l'Esglèsia 

No és una proposta de pressupostos participatius al no 
tenir cost econòmic.  

47 Eliminar els punts de venta il·legal de droga No és una proposta de pressupostos participatius al no 
tenir, entre altres coses, cost econòmic.  

38 Posar hipermercats a Artà No és competència municipal 

579 Reduir sous equip de govern i oposició No té la consideració de proposta tal com determinen les 
normes del procés. 

30 Centre cívic a la Colònia No pot considerar-se una proposta de pressupostos 
participatius ja que constituïria un servei i els projectes 
elegibles no poden tenir una durada superior a un any.  

25 Gestionar millor la despesa del Cool Days Festival No pot considerar-se una proposta de pressupostos 
participatius. 

9 Coberta Poliesportiu No és possible amb els paràmetres urbanístics actuals 
de la normativa municipal. Per a poder-se fer s'hauria de 
fer una modificació puntual de normes subsidiàries, 
actuació que té una durada prevista superior a un any. 



 
10  Posar coberta al Poliesportiu No és possible amb els paràmetres urbanístics actuals 

de la normativa municipal. Per a poder-se fer s'hauria de 
fer una modificació puntual de normes subsidiàries, 
actuació que té una durada prevista superior a un any. 

107  Cobriment  i millores del poliesportiu Colònia Sant Pere No és possible amb els paràmetres urbanístics actuals 
de la normativa municipal. Per a poder-se fer s'hauria de 
fer una modificació puntual de normes subsidiàries, 
actuació que té una durada prevista superior a un any. 

12  Cobrir el Poliesportiu No és possible amb els paràmetres urbanístics actuals 
de la normativa municipal. Per a poder-se fer s'hauria de 
fer una modificació puntual de normes subsidiàries, 
actuació que té una durada prevista superior a un any. 

40 Mallorca Accessible No té cost econòmic 

108 Esmena de les inundacions Supera el cost econòmic 

94 Neteja de les voreres de les camades de Can Blanc, de 
Can Pillo i del cami de Ca los cans 

Actuació ja prevista 

99 Dinamització de la cultura i l'art local Actuació ja prevista 

65 Asfaltat del Carrer de la siquia d'alt (Es ponterró) REPETIDA 

41 Manca d'accessibilitat al Centre Cultural de la Colònia REPETIDA 

  



 
 
19 Més punts de càrrega No té cost econòmic 

4 Parc de calistènia Actuació ja prevista 

97 PROJECTE DE VELÒDROM 
ARTÀ 

Supera el cost econòmic 

23  Equipaments esportius per a la 
gent gran 

Actuació ja prevista 

45* Parc biosaludable Actuació ja prevista 

100 Habilitar un espai polivalent per fer 
activitats sociosaludables 

Suposa la creació d’un nou servei 

62 Pla d'Acció de neteja i 
embelliment 

Actuació ja prevista 

102 Manteniment i neteja de les zones 
verdes de s'Estanyol 

Actuació ja prevista 

11 Pista pàdel Supera cost econòmic i termini d’execució d’1 any 

14 Pista pàdel Supera cost econòmic i termini d’execució d’1 any 

46 Pista pàdel Supera cost econòmic i termini d’execució d’1 any 

93 Sembrar arbres Actuació ja prevista 

90 Bany sec i mòvil a la cala de Ca 
los Camps, a s'Estanyol a 
l'entrada de Sa Canova i a la 
platja del poble. 

No autoritzable per l’administració competent 

117 Fumigación del alcantarillado del 
pueblo 

En execució 

58 Posar una font a la Plaça del 
Conqueridor 

Inviabilitat tècnica 

92 Dinamitzar la Plaça del 
Conqueridor 

Supera el cost econòmic 

121 Tapar cablejat No és competència municipal 

85 Barreres al parc Inviabilitat tècnica 

88 Espai tancat per jugar Supera cost 

16 Banda reductora al carrer Costa i 
Llobera 

Ja executada 

15 Semàfors pedagògics Prevista 

111 Llocs d’aparcament Ja executada 

29 Barbacoa pública Inviabilitat tècnica 

80 Punt per buidar aigües negres i 
grises per autocaravanes i 
campers 

Es proposa descartar aquesta actuació atesa la inviabilitat de les ubicacions 
proposades i atès que es tracta d'una incrementació de serveis que hauria 
d'assumir l'Ajuntament de manera continua. 

71 "Ens movem" Té un cost econòmic superior al permès. 

55 Construcció de pistes de pàdel a 
Artà 

Té un cost econòmic superior al permès. 

119 Senyalització vorera c/ Abeurador Aquesta proposta inicialment s'ha de rebutjar donat que l'espai físic que resta, 
un cop realitzat l'estudi de la possible  implementació de la mateixa, no es 
suficient per a garantir la seguretat dels vianants que transitin per l'espai que es 
demana senyalitzar el qual hauria d'esser de major amplària que la proposta 
presentada. 

 


