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L’Ajuntament de Sencelles, a través de la Regidoria d’informació, transparència i participació 

ciutadana, ha convocat un procés de pressupost participatiu que pretén posar a debat, identificar 

prioritats i decidir determinades partides de despesa que corresponen al pressupost municipal de 

l’any 2018.1  

 

Aquest és l’informe tècnic de totes les propostes rebudes per part de la ciutadania i associacions al 

llarg del període del 29 de novembre a 07 de gener. Reflecteix el resultat de l’avaluació que ha 

realitzat la comissió tècnica de pressupostos participatius de l’Ajuntament formada per professionals 

tècnics, representants polítics i el Batle. Aquesta, ha consistit en valorar una per una les propostes 

presentades, repartides territorialment, a partir dels criteris establerts a les “Bases del procés de 

pressupostos participatius”2. Això és: 

1. Visió general de municipi 

2. Resposta a una necessitat 

3. Competència municipal 

4. Viabilitat tècnica 

5. Viabilitat normativa 

6. Temporalització de l’acció adequada 

7. Cost econòmic dintre dels paràmetres dels pressupostos participatius 

8. Acció que no s’estigui duent a terme ja per part d’altres programes de l’Ajuntament  

9. Financerament sostenible 

10. Acció concreta, detallada i precisa 

 

A continuació, el quadre resum de les propostes rebudes. Algunes d’elles, degut a la seva similitud, 

s’han fusionat en una de sola, prèvia petició de les persones que l’han formulada. És per aquest motiu 

que compten com una sola proposta tot i que s’han rebut a partir de formularis distints: 

                                                           
1 El pressupost municipal ordena de forma eficient els recursos econòmics de que disposa el municipi, així 

com les despeses que es deriven de l’execució de les competències de l’ajuntament en funció de les directrius 

principals que el defineixen. 

 
2 Es poden consultar les bases a Bases del procés de Pressupostos participatius de Sencelles: 
http://www.sencelles.cat/bases-del-proces-del-pressupost-participatiu_sencelles/  (05/01/2018) 

1.INTRODUCCIÓ 

http://www.sencelles.cat/bases-del-proces-del-pressupost-participatiu_sencelles/
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Quadre 1. Nombre de propostes 

Nombre de propostes finals  

Acceptades 20 

No acceptades 19 

TOTAL 39 

Nombre de propostes presentades  

Acceptades 47 

No acceptades 19 

TOTAL 66 

 

Quadre 2. Mitjà de presentació de propostes  

  

Mitjà de presentació de propostes  

Online 7 

Parardeta al mercat 11 

3 Assemblees a Sencelles, Biniali i Ruberts 50 

TOTAL 66 

 

Les no acceptades tècnicament, no significa que no es puguin realitzar a partir d’altres mitjans o no 

es tinguin en compte a l’hora de marcar les prioritats dels pressupostos generals de la municipalitat. 

Seran totes elles tingudes en compte i en la mesura de les possibilitats, es podran re-direccionar o 

canalitzar per altres vies. Conformen indicadors sobre el grau de necessitat de la ciutadania en relació 

amb el municipi. 

 

Es preveu l’enviament d’aquest informe a totes i tots els participants per tal de garantir un retorn 

adequat de la seva participació. En cas de que algun dels participants vulgui aclariments de dubtes o 

qüestions, estem a la vostra disposició per donar-vos una explicació més detallada dels diferents 

elements que conté l’informe.  

Es convida a tothom a VOTAR a l’Ajuntament i a les paradetes que s’habilitaran amb urnes 

per acostar el vot a la ciutadania. També per mitjà virtual. Us hi esperem a tots/es.  
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Recordem que els pressuposts participatius són un mecanisme que articula la participació directa 

de la ciutadania en l’elaboració de part dels pressupostos públics. Permeten doncs que la ciutadania 

tingui una influència directa en les finances municipals i els seus efectes, a través de propostes en 

polítiques concretes. Aquest procés pretén ajudar a potenciar la participació ciutadana, entesa com a 

un instrument de corresponsabilitat en la presa de decisions municipals. És alhora una nova fórmula 

de participació que complementa la democràcia representativa i en la qual, participar, també significa 

decidir.  

Els objectius específics que es pretenen obtenir són els següents:   

1. Fer possible la reflexió conjunt de les necessitats. Identificar demandes i prioritzar-les en el 

temps (diagnòstic i plantejament estratègic);  

 

2. prendre decisions concretes, executables d’acord amb la viabilitat i el volum de recursos 

disponibles de l’Ajuntament i fixar-ne els terminis d’execució  

 

3. potenciar els òrgans participatius del municipi i afavorir la participació i implicació directe 

del teixit associatiu i de la ciutadania no associada.  

  

2. QUE SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS? 
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Del pressupost de despeses de l’exercici del 2018 s’ha reservat una quantitat equivalent a 100.000€ 

del total de la inversió finançada amb recursos propis, per tal que el conjunt de la ciutadana pugi 

decidir les finalitats a les que s’apliquen aquests recursos. Aquesta quantia de diners anirà destinada 

a l’àrea de: 

-fires i festes 

-mercat 

-cultura 

-esports 

-joventut 

 

3. ¿QUANTS DE DINERS S’HAN POSAT A DEBAT? 
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A continuació hi apareixen dos quadres on s’hi classifiquen les propostes acceptades i les desestimades per diversos motius, que s’indiquen al 

quadre. En els quadres hi figura el nom de la proposta, la temàtica, la titularitat i alguns aclariments que ajuden a concretar-la més. En cas que 

estigui desestimada, s’hi detallen els motius i raonaments que han conduit a aquesta decisió. Ens mantenim oberts a possibles dubtes o aclariments 

al llarg dels propers dies.  

 

 

 PROPOSTES ACCEPTADES Qui fa la proposta 

(particular o entitats) 

Aclariments 

 MERCAT   

 Sencelles   

1. Més actuacions artístiques i culturals per part de les 

associacions que dinamitzin el mercat (per families) 

 

Particular Les propostes 1,2,3 i 4 es 

fusionen en una de sola, de la 

dreta 

2. Demostració de balls, boleros, activitats artístiques al mercat 

 

Particular  

3. Sessions de swing/lindy hop per animar i atreure més gent al 

mercat dels dissabtes  

Particular  

4. APORTACIONS CIUTADANES VALORADES TÈCNICAMENT 

Programar activitats per 

nins (titelles, conta 

contes, etc.) i per adults 

(ball de bot, lindi hop) els 

dies de mercat 
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Programar activitats dirigides a famílies amb nins els dies de 

mercat  

 

4. Organitzar activitats de titelles o conta contes els dies de mercat  

 

Particular  

 Sencelles i Biniali   

5. Organitzar degustacions de productes locals coincidint amb el 

dia de mercat (vins, cervesa, formatges, oli, etc..) 

Associació 2na edat de 

Biniali 

La proposta de l'Associació 2na 

edat Biniali s'estén a tot el 

municipi 

 

 

 JOVENTUT   

 Sencelles   

1 Oferir classes de música per a joves, inici a algun instrument  

 

Particular Les propostes 1,4, 5, 6, 7, 8 es 

fusionen en una de sola: 

“Potenciar el servei del 

dinamitzador juvenil arreu del 

municipi” que afecta a tot el 

municipi 

2 Creació d'un local d'oci juvenil (especialment els dissabtes)  Particular Les propostes 2 i 3 es fusionen 

en: “Habilitar  un espai per 

poder dedicar a aprendre i 

practicar activitats musicals  i 

obrir una línia de subvenció per 

donar suport als interessats” 

que afecta a tot el municipi 

Potenciar el servei del 

dinamitzador juvenil 

arreu del municipi  

 

Habilitar  un espai per 

poder dedicar a 

aprendre i practicar 

activitats musicals  i 

obrir una línia de 

subvenció per donar 

suport als interessats 
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3 Escola de música, coma  eina pedagògica de gran utilitat pels 

joves 

Particular  

4 Hores de dinamitzador per joves que proposi activitats variades  

 

Particular  

5 Més activitats juvenils a partir dels 13 anys: aconseguir que els 

joves tinguin un oci més saludable. 

Associació 3ra edat  

 Ruberts   

6 Sortides/excursions Associació de veïns /es 

de Ruberts 
 

7 Tallers, manualitats  Associació de veïns /es 

de Ruberts 
 

 Biniali   

8 Hores d’animadors socio-culturals per joves i al·lots per a que 

facin ús de les instal·lacions esportives, aglutini joves amb 

diferents propostes  

 

Associació 2na edat de 

Biniali 
 

 

 

 ESPORTS   

 Tot el municipi   

1 En motiu de la setmana de la mobilitat, programar un dia sense 

cotxes (es passa a esports) 

 

Particular Aquesta era una proposta per 

Sencelles que s’ha estès a tot el 

territori 
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2 Tenir més espais  ben condicionats (climatització, parquet) per 

practicar yoga i pilates 

 

Particular Aquesta era una proposta per 

Sencelles que s’ha estès a tot el 

territori 

3 Organitzar activitats esportives no competitives , bicicletades i/o 

jornades multiesport per al·lots no federats de 12 a 16 anys 

 

Particular Aquesta era una proposta per 

Sencelles que s’ha estès a tot el 

territori 

4 Organitzar una o vàries jornades multiesportiu per a nins de 12 

a 16  anys 

Particular Aquesta proposta es refon amb 

l’anterior 

5 Organitzar una carrera de ciclisme escolar Particular Aquesta proposta es refon amb 

l’anterior 

6 Donar suport al grup de patinatge  

 

Particular   

7 Linia d'ajuds per esportistes "d'èlit" 

 

Associació 2na edat de 

Biniali 

 

 

 CULTURA   

 Sencelles   

1 Obres de teatre, concerts íntims i tallers a petit format que pugui 

utilitzar l'escola/Ajuntament /biblioteques/associacions (sala 

multifuncional) 

Particular  

2 Dur obres de teatre de petit format encara que no hi hagi local, 

fer teatre a l’aire lliure 

Particular Es refon amb la primera (1) 

3 Impulsar que es facin gegants i caparrots  i dimonis i un grup de  

dimonis 

Assocació Tià Xiroia  

4 Comprar ordinadors nous per a la biblioteca  Particular  

4 Organitzar una funció de “El Casta” Particular  

 Biniali/Ruberts   
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5 Una activitat cultural per trimestre a Biniali i a Ruberts Associació de veïns de 

Ruberts  

 

6 Cinema a fresca quan fa bon temps (cada dues-tres setmanes)  Associació 2na edat de 

Biniali 

Aquesta actuació es refon amb 

la 5 

7 Ballades de ball de bot a l’estiu, més que només a les festes  Associació 2na edat de 

Biniali 

Aquesta actuació es refon amb 

la 5 

8 Taller de cuina tradicional mallorquina amb cuiner reconegut Associació veïns 

Ruberts 

 

Aquesta actuació es refon amb 

la 5 

9 Concerts de música a l’església Associació veïns 

Ruberts 

 

Aquesta actuació es refon amb 

la 5 

10 Presentacions de llibres /certamen literari  

 

Associació veïns 

Ruberts 

 

Aquesta actuació es refon amb 

la 5 

11 Projeccions de pel·lícules al local de l’associació de Ruberts Associació veïns 

Ruberts 

 

Aquesta actuació es refon amb 

la 5 

12 Teatre a la plaça de Ruberts a l’estiu Associació veïns 

Ruberts 

 

Aquesta actuació es refon amb 

la 5 

13 Concerts de música clàssica a l’Església o a la plaça de Ruberts Associació veïns 

Ruberts 

 

Aquesta actuació es refon amb 

la 5 

 

 

 FIRES I FESTES   

 Sencelles   
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1 Per les festes d’estiu, dividir els dies de concerts i ball en els 

tres grups d’edat (joventut, segona edat i tercera edat) 

(Sencelles) 

Particular  

2 Que una de les revetlles sigui amb música dels anys 80’s i 90’s Particular Aquesta actuació es refon amb 

la 1ra 

3 Fer venir en Tomeu Penya  Particular  

4 Organitzar una festa de dia amb música i altres activitats 

(vermutada) 

Particular  

 Biniali   

 Concerts de coral i musica clàssica Associació 2na edat de 

Biniali 

 

 Dur a Cris Juanicu Associació 2na edat de 

Biniali 

 

 Ruberts   

 Sessió de jocs infantils el dia abans de la revetlla del Carme Associació de veïns 

Ruberts 
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 PROPOSTES NO ACCEPTADES Qui fa la proposta 

(particular o 

entitats) 

Motiu pel qual ha quedat 

desestimada 

Explicació 

 MERCAT    

 
Sencelles 

 
  

1. Potenciar el mercat introduint venta de sabates i 

d'altres accessoris de roba 

Particular  No és competència 

municipal 

Aquesta actuació queda 

fora de l’acció municipal 

que es limita a regular el 

mercat sense decidir quins 

venedors/es hi participen. 

2. Eliminar el mercat dels dimecres per potenciar el 

dels dissabtes  

 

Particular  Actuació en execució Aquesta situació ja està 

passant sense que 

l’Ajuntament intervingui, 

per tant es planteja que 

breument s’acabarà de 

culminar. 

 JOVENTUT    

 Ruberts    

 Club d’esplai pels dissabtes  No viable A Ruberts no hi ha 

suficientment joves, la 

proposta seria per 

Sencelles.  

 ESPORTS    

 Sencelles    
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 Donar suport a una diada solidària amb una 

caminada amb família  

 

Particular  Acció en execució Aquesta actuació ja s’està 

duent a terme. 

 Ruberts    

 Activitat setmanal al local de l’associació de 

Ruberts del tipus Ioga o pilates  

 

Associació de veïns 

/es de Ruberts 

No es competència 

municipal 

 

 Bicicletada popular  

 
Associació de veïns 

/es de Ruberts 

Acció en execució Aquesta actuació ja s’està 

duent a terme 

 CULTURA    

 Sencelles    

 Augmentar el nombre de paradetes (Mercat). Cada 

dissabte (mercat) una associació ofereixi un taller. 

(ex.associació EL Jonc, faci un taller d'instruments 

o exhibició de boleros) 

Particular  No es competència 

municipal 

 

 Biniali    

 Per la revetlla de Sant Antoni, dur un grupet de 

música per animar la nit 

Associació 2na edat 

Biniali 

Acció en execució Aquesta actuació ja s’està 

duent a terme 

 A l’estiu, fer una fira de la tapa amb la participació 

de bars i l’associació de veïnats 

Associació 2na edat 

Biniali 

No és viable No hi ha acord amb els 

bars per a participar, queda 

fora de la responsabilitat 

de l’Ajuntament  

 Ruberts    

 Que algunes de les conferències de la UOM que ja 

es fan a Sencelles es facin al local de Ruberts 

 

Associació de veïns 

de Ruberts 

No és viable La UOM per normativa 

estableix que els cursos  

sempre s’han d’impartir al 

mateix poble 

 FIRES I FESTES    
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 Biniali    

 Funció de comèdia per les festes de St. Cristòfol Associació 2na edat 

Biniali 

Acció en execució Ja s’està duent a terme 

 Ballada popular de boleros i jotes Associació 2na edat 

Biniali 

Acció en execució Ja s’està duent a terme 

 Jocs per nins i al·lots Associació 2na edat 

Biniali 

Acció en execució Ja s’està duent a terme 

 Ruberts    

 50 cadires pel local de l’associació de veïnats de 

Ruberts per poder fer activitats (prioritaria) 

 

Associació de veïns 

de Ruberts 

Acció en execució Ja s’està duent a terme 

 Revetla del Carme Associació de veïns 

de Ruberts 

Acció en execució Ja s’està duent a terme 

 D’ALTRES    

 Sencelles    

 Acostar els debats dels pressupostos als diferents 

carrers i zones de Sencelles (àrees i entitats 

poblacionals) 

Particular  -Acció que ja s’ha dut a 

terme.  

-No entra dintre de la 

temàtica dels pressupostos 

participatius 

Aquest ha estat 

precisament el 

procediment metodològic 

que ha seguit el procés de 

pressupostos participatius, 

celebrant assemblees a 

cada entitat poblacional i 

un porta per porta.  

 Ampliació del parc infantil o fer-ne un de nou. 

Actualment és humit, fosc i trist. No basta pels nins 

que hi ha. 

Particular -No entra dintre de la 

temàtica dels pressupostos 

participatius 

 

 Carril bici al carrer Ramon Llull (Anar al 

poliesportiu des de el carrer Rafal amb bicicleta o a 

l'escola per nins és complicat, hi ha molts de cotxes. 

Particular No entra dintre de la 

temàtica dels pressupostos 

participatius 
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Estaria bé que el carril bici segueixi fins al carrer 

Rafal) 

 Ruberts    

 Cotxe comunal: Aprofitant la recent implantació de 

dues places per a càrrega de cotxes elèctrics i el 

nombre tant petit de veïnats de Ruberts, voldria 

proposar posa en marxa un pla pilot de mobilitat 

sostenible consistent en tenir un vehicle elèctric 

públic per a ús de tots el veïnats de Ruberts. La idea 

sería disposar d’aquest cotxe ecològic cedit per 

l´ajuntament per a fer desplaçaments comuns per als 

veïnats, com per exemple anar a fer la compra. 

Ruberts te una mitja de edat molt alta, i molts dels 

veïns no disposen de mitjà de transport propi per a 

anar a fer la compra o anar al metge per exemple, i 

com que a Ruberts no tenim cap servei d´aquest 

tipus, el col·lectiu de gent gran es totalment 

dependent dels familiar i veïnats que amable i 

desinteresadament ajuden en aquestes tasques 

 No entra dintre de la 

temàtica dels pressupostos 

participatius 

 

 Proposo la instal·lació de una petita planta de 

generació de energia solar mitjançant plaques 

fotovoltaiques a la parcel.la actualment sense ús on 

s´anaven a construir els xalets al carrer de Ruberts. 

La energia produïda podria ser utilitzada per 

l’enllumenat públic i l'energia sobrant es podria 

vendre a la xarxa, reduint de forma permanent els 

costos i generant uns nous ingressos a l'ajuntament. 

Segons el rendiment que generés la planta solar, 

també es podria oferir la venda directe de energia als 

 No entra dintre de la 

temàtica dels pressupostos 

participatius 
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veïnats o crear una petita cooperativa de consum per 

a la seva explotació. 

 Jornets    

 Seria convenient que es realitzés unua actuació de 

reparació i manteniment del carrer Quintana. També 

de les entrades del parking.  

 No entra dintre de la 

temàtica dels pressupostos 

participatius 
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PROPOSTES FINALS PER A VOTAR 

  Fires i festes 

  Sencelles 

1 Per les festes d’estiu, dividir els dies de concerts i ball en els tres grups d’edat 

(joventut, segona edat i tercera edat)  

2 Fer venir en Tomeu Penya 

3 Organitzar una festa de dia amb música i altres activitats (“tipo vermutada”) 

  Biniali 

4 Dur a Cris Juanicu  

5 Concerts de coral  

  Ruberts 

6 Sessió de jocs infantils l’horabaixa de la revetlla del Carme 

 

  Mercats 
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  Sencelles  amb alguna a Biniali 

7 Programar activitats per nins (titelles, conta contes, etc.) i per adults (ball de 

bot, lindi hop) els dies de mercat 

8 Organitzar degustacions de productes locals coincidint amb el dia de mercat 

(cata de vins, cervesa, formatges, oli, etc..) 

 

  Joventut 

  Sencelles/ Biniali / Ruberts 

9 Potenciar el servei del dinamitzador juvenil arreu del municipi  

10 
Habilitar  un espai per poder dedicar a aprendre i practicar activitats musicals  i 

obrir una línia de subvenció per donar suport als interessats 

 

 

  Cultura 
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  Sencelles 

11 Obres de teatre, concerts íntims i tallers a petit format  

12 Impulsar que es facin gegants i caparrots i un grup de dimonis 

13 Comprar ordinadors nous per a la biblioteca 

14 Organitzar una funció de “El Casta” 

  Biniali / Ruberts 

15 
Una activitat cultural per trimestre a Biniali i a Ruberts (presentacions de 

llibres, ballades ball de bot, teatre, concerts, tallers de cuina, etc.) 

 

  Esports 

  A tot el municipi 

16 
Tenir més espais  ben condicionats (climatització, parquet) per practicar yoga i 

pilates 
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17 
Organitzar activitats esportives no competitives , bicicletades i/o jornades 

multiesport per al·lots no federats de 12 a 16 anys 

18 Linia d'ajuds per esportistes "d'èlit" 

19 Organitzar un dia sense cotxes per la setmana de la mobilitat 

20 Donar suport al grup de patinatge  

 


