FITXA TÈCNICA DEL PROCÉS PARTICIPATIU
“El futur de la Plaça a les nostres mans”
1. Procés participatiu
L’Ajuntament de Sencelles està impulsant un procés participatiu per definir el futur de la Plaça de la Vila,
un espai públic que representa un punt neuràlgic i d’encontre de bona part de l’activitat que ocorre en el
poble, així com un element identitari i identificatiu de la ciutadania que hi habita.
El procés titulat “El futur de la Plaça a les nostres mans”, es planteja com una eina per a recollir la visió i
les propostes ciutadanes en relació a la Plaça de la Vila i també per a promoure un espai trobada veïnal i
de dinamització associativa. Així mateix, es pretén una major apropiació i implicació de la ciutadania dels
espais públics on cohabiten. Per tant, aquest procés s’enfoca a partir d’una perspectiva comunitària on s’ha
de tenir en compte la participació i la visió dels veïnats i veïnades de Sencelles i de tots els agents socials
i territorials del municipi. En aquest sentit es volen impulsar accions on hi estigui implicada, en la seva
organització i execució, el màxim nombre de col·lectius i persones del municipi. (Vegeu quadre 1 del final
del document.)

2. Objectius del procés
Els objectius que plantegem serien els següents:
1. Consensuar els usos i espais de la Plaça de la Vila. Promoure el debat ciutadà i recollir la visió i valoració
dels veïns i veïnes en relació als diversos elements configuradors d’aquest espai tan emblemàtic.
2. Promoure un espai de trobada i d’enfortiment dels llaços comunitaris entre la població de Sencelles.
3. Major apropiació i implicació de la ciutadania en la definició dels espais públics on cohabiten.

3. Característiques de la Plaça de la Vila
La plaça de la Vila, anteriorment anomenada Plaça d’Espanya, se situa en el bell mig del poble, donant al
carrer Sor Francinaina Cirer, a la Parròquia de Sant Pere i al carrer de l’Església. És on es troba la seu de
l’Ajuntament de Sencelles.
Els usos actuals serien els d’aparcament en la seva zona central i bona part de la superfície, així com alguns
bancs i zona d’ombra per descansar. És també una zona de pas que connecta el carrer Son Francinaina amb
el carrer Església on es troben habitatges i comerços (vegeu foto 1 i 2). Disposa d’un alt valor identitari per
part de la gent del poble, ja que és el seu centre neuràlgic d’activitats i és on es troba la Parròquia de Sant
Pere i l’escultura de la beata Sor Francinaina Cirer, d’un elevat valor patrimonial i històric.

Foto1. Plaça de Sencelles. (Font: Google maps.)

Foto2. Plaça de Sencelles. (Font: Google maps.)

4. Condicions prèvies del procés participatiu
•

La intenció és convertir en zona de vianants una part de la Plaça mantenint un pas de circulació que
connecti el carrer Sor Francinaina Cirer amb el carrer de l’Església.

•

Tota la zona de la Parròquia de Sant Pere (escales, estàtua, parròquia i plaça de davant la parròquia)
són béns d’interès patrimonial i cultural i per tant, no es podria modificar el seu ús, configuració o
arquitectura.

•

Recuperació de part dels aparcaments perduts de la Plaça. Per una banda, resituar l’aparcament de
càrrega i descàrrega que està davant de la plaça i convertir-lo en places d’aparcament, i per l’altra,
convertir l’aparcament de bicis en un de cotxes.

5. Procés participatiu (juliol 2017-gener 2018)
5.1 Fase 1. Constitució del grup impulsor i de seguiment.
S’ha creat un Grup Impulsor (a partir d’ara GI) format per representants de l’àmbit polític, tècnic de
l’Ajuntament, associatiu i també del col·lectiu veïnal (agents socials i territorials).
El GI garanteix la qualitat i la transparència del procés participatiu. Conforma un espai d’acord,
d’informació, de deliberació i de suport i seguiment del procés. Es reunirà almenys una vegada en
cadascuna de les fases del procés.
5.2 Fase 2. Fase de la jornada participativa i espai virtual: El futur de la Plaça de la Vila a les nostres
mans! (dia 4 d’agost a partir de les 20.30h).
Se celebrarà una activitat a la Plaça d’indagació i prospecció, que permeti iniciar una reflexió individual i
rebre propostes i idees. Té dos objectius:
(1) informar sobre el procés participatiu que es planteja, en les seves distintes fases i els objectius
de cada fase;
(2) Demanar a la ciutadania “que volem que esdevingui aquest espai” i recollir idees i propostes
d’usos amb una dinàmica participativa.
Aquest taller es realitzarà dia 4 d’agost a partir de les 20 h a la Plaça de la Vila.
Igualment s’obrirà un període del 4 al 31 d’agost per aportar d’altres idees i propostes de forma virtual a
través del web de l’Ajuntament de Sencelles.
5.3 Fase 3. Taller participatiu de reflexió per concretar el futur de la Plaça de la Vila (dia 21 de setembre
a les 19 h a la Plaça de la Vila).
Un cop el personal tècnic hagi fet un informe de la viabilitat dels usos proposat a la fase anterior,
aquests es debatran en el marc d’una sessió que tindrà un format de taller o fòrum participatiu on
s’aprofundirà sobre la definició d’usos de la Plaça de la Vila, tenint en compte les necessitats ciutadanes.
Aquest taller es realitzarà dia 21 de setembre a les 19 h a la Plaça de la Vila.
5.4 Fase 4. Concurs de projectes i votació del projecte guanyador.
• L’informe d’aquesta trobada s’entregarà al Col·legi d’Arquitectes que tindran un termini per
dissenyar una proposta per la plaça, tenint en compte les demandes i anhels ciutadans.

•

El grup impulsor escollirà tres propostes pre-seleccionades, entre les que presenti el Col·legi, segons
un barem/criteris establerts prèviament. Aquestes tres propostes seran exhibides durant 15 dies
a una sala municipal per tal que la gent del poble les pugui anar a veure i faci la seva votació. Es
farà una jornada informativa on es demanarà als tres membres del col·legi d’arquitectes de les Illes
Balears que vinguin a exposar les seves propostes.

•

Només es podrà votar a una d’elles. La votació podrà ser online i presencial, en horari d’atenció al
públic de l’Ajuntament, presentant el DNI. En cas de que no estigui empadronat a Sencelles però
tingui una propietat, es recomana també facilitar el vot presentant un rebut de l’IBI.

5.5 Fase 5. Sessió de retorn per presentar els resultats del procés i projecte urbanístics.
Un cop acabat el procés participatiu, es farà una presentació dels resultats on s’explicarà a la ciutadania
quins usos es donaran finalment a la Plaça de la Vila, tenint en compte el projecte més votat.

6.Procés participatiu
A continuació es detallen les fases del procés participatiu que es portarà a terme:
Quadre 1. Esquema de la proposta de treball.

