
	 	 	
 
ACTA DE LA 3a REUNIÓ DEL GRUP IMPULSOR DE PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DE L’ANY 2018 AL MUNICIPI DE SENCELLES  
 
A Sencelles Can Bril Vell, el dia 15 de març de dos mil divuit a les 19h de la tarda es 
reuneixen alguns  membres del grup impulsor de pressupostos participatius de Sencelles amb 
representants dels diferents grups polítics i representants d’entitats i la societat civil dels 
diferents nuclis de Sencelles. 
  
Assisteixen a la reunió:  
 
- Miquel Fiol Julià, regidor del Pi 
- Pedro Llabrés Fontirroig, regidor del Pi 
- Carme Reynés Llabrés, regidora de Volem Sencelles 
- Agustí Aguirrebengoa, representant de Volem Sencelles 
- Guillem Mut Llabrés, revista Sa Sella	
- Margalida Llabrés Fiol, associació Tia Xiroia	
- Lara Cifre, tècnica de participació ciutadana en pressuposts participatius	
 
La reunió comença amb la benvinguda i presentació dels objectius de la reunió, que són:  

1. la presentació dels resultats de les votacions a les propostes dels pressupostos 
participatius,  

2. l’execució de les propostes guanyadores  
3. la valoració participada del procés i propostes de millora per una propera edició. 

 
EN primer lloc es repassen les vint propostes que van ser acceptades a la reunió anterior del 
grup impulsor i dutes a votació.  
 
Quadre 1. Propostes 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 
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Sessió de jocs infantils l’horabaixa de la revetlla del Carme 
 

  Mercats 

  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 

  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 



	 	 	

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  

 
A continuació es presenten els resultats de les votacions virtuals i presencials: A través del portal 
del web han votat 91 ciutadans un total de 435 vots i de manera  presencial han votat 77 ciutadans 
un total de 358 vots. Per tant el TOTAL de veïnats de Sencelles  que han votat han estat 168 amb 
un TOTAL de VOTS de 793. Amb dades d’IBESTAT (2017) sobre 3.154 habitants, contant que 
un total de 531 ciutadans té menys de 16 anys (surt a 2.623 habitants amb més de 16 anys) ha 
votat un total de 6.04% de la població.  
 
Quadre 2. Resultat de les votacions  
 

PROPOSTA VIRTUAL PRESENCIAL SUMA 
 FIRES I FESTES 
1 22 28 28 
2 17 19 36 
3 38 35 73 
4 2 5 7 
5 5 1 6 
6 14 0 14 
 MERCATS 
7 42 26 68 
8 40 27 67 
 JOVENTUT 
9 35 32 67 
10 35 31 66 
 CULTURA 
11 45 34 79 
12 12 21 33 
13 24 15 39 
14 14 12 26 
15 28 5 5 
 ESPORTS 



	 	 	
16 33 25 58 
17 20 22 22 
18 1 5 6 
19 6 6 12 
20 2 9 11 
 435 358 793 

  
 
Quadre 3. Total participació 
 
 

 
 
A continuació es presenten els acords de la comissió tècnica que ha revisat els resultats i ha 
aprovat l’execució de les següents propostes en base al reglament establert, al pressupost 
assignat de cada àrea i de cada nucli: 
  
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): es farà una festa per 2na i 3era edat amb música diferent separada 
de la dl jovent.  
2. Fer venir en Tomeu Penya: per la fira, 19 de Maig 
3. Organitzar una festa de dia amb música i altres activitats (“tipo vermutada”): Per les festes  
d’agost (Mare de Deu d’Agost). Es demanarà a les associacions de posar barres i es convidarà 
a una banda de música que acompanyi la vermutada.  
  
Biniali 
5. Concerts de coral: s’organitzaran 2 concerts 
  
Ruberts 
6. Sessió de jocs infantils l’horabaixa de la revetlla del Carme: es portarà a un grup d’animació 
infantil per les festes. 
 

VOTS	NULS

Total	votacions	virtuals	 435
Total	ciutadans	que	han	votat	virtual 91
Total	votacions	presencials 358
Total	ciutadans	que	han	votat	presencial 77

TOTAL	VOTACIONS 793
TOTAL	CIUTADANS 168
total	ciutadans	Sencelles 3.154
ciutadans	>	16	anys 531
total	ciutadans		<	16	anys 2.623
%	votants 6.04%



	 	 	
Mercats 
 
Sencelles 
7. Programar activitats per nins (titelles, conta contes, etc.) i per adults (ball de bot, lindi hop) 
els dies de mercat. A concretar amb l’àrea de participació i mercats .  
 
Joventut 
 
8. Potenciar el servei del dinamitzador juvenil arreu del municipi: És un projecte que durarà 
4 anys. En aquests moments s’han publicat les bases per seleccionar a la persona que 
gestionarà i dinamitzarà aquest assumpte.  
 
Cultura 
 
Sencelles 
9. Obres de teatre, concerts íntims i tallers de petit format: 1 Teatre de barra (bars) i 2/3 obres 
de teatre. 
 
Biniali/Ruberts 
10. Una activitat cultural per trimestre a Biniali i a Ruberts (presentacions de llibres, ballades 
ball de bot, teatre, concerts, tallers de cuina, etc.): Es farà una d’aquestes activitats: ball de 
bot, concert a l’església, obres de teatre, presentació de llibres.  
 
Esports 
 
11. Tenir més espais  ben condicionats (climatització, parquet) per practicar yoga i pilates: es 
climatitzarà l’Aula del Jonc.  
12. Organitzar activitats esportives no competitives , bicicletades i/o jornades multiesport per 
al·lots no federats de 12 a 16 anys: si, es plantejaran aquests tipus d’activitats per tots els 
infants i joves del municipi. 
 
Seguidament és fa una valoració participada del procés de pressupostos participatius. Es 
comenta que els resultats de participació d’aquest any han estat millors que els de l’any 
anterior.  
 

Ø Una de les propostes per donar a conèixer aquest procés és anunciar en el moment de 
l’execució de les propostes participades que l’activitat ha resultat dels pressupostos 
participatius. Per exemple, el dia del concert de Tomeu Penya que hi hagi un plafó on 
es comuniqui als assistents d’alguna manera que l’activitat ha format part dels 
pressupostos participatius.  

Ø També es comenta que cal publicar pels mitjans i xarxes socials i al butlletí municipal 
a través de la responsable de comunicació els resultats de les votacions i les propostes 
més votades.  

Ø Un altre assistent comenta que l’Ajuntament hauria de fer taules rodones temàtiques 
amb tracta personal amb uns punts molt concrets de l’ordre del dia per fomentar la 
participació ciutadana i donar comptes dels plans de l’equip de govern, evitant que 
els assistents monopolitzin la reunions amb els seus temes d’interès particulars. 
D’aquesta forma es fomentaria la transparència.  



	 	 	
Ø Un altre proposta és fer més paradetes amb urnes de votació els dies de més afluència 

de gent a la plaça. Es considera que un porta a porta por sentir-se massa intrusiu.  
Ø En quant a la implicació de les entitats es proposa intentar que les assemblees siguin 

a un lloc acollidor i càlid. També es proposa implicar a l’associació de tercera edat al 
seu local per no haver de mobilitzar-los. Tot i no haver tingut èxit la convocatòria de 
les entitats anterior caldria tornar-ho a intentar una propera vegada fent una convidada 
formal per correu electrònic seguit d’una telefonada.  

Ø Una altra possible millora seria que una part de les ajudes/subvencions per 
associacions siguin participatives en lloc de que es negociïn de forma individual, 
d’aquesta manera es fomentaria el diàleg i la participació.  

Ø Una idea per implicar més als joves del poble és donar-los més protagonisme. Per 
exemple, es proposa que es duguin a terme assemblees de reflexió de joves amb 3 
quintades seguides, els quintos, els de la quintada de l’any anterior i els que seran 
quintos l’any que ve per tal que s’expliquin el que han fet i puguin aprendre uns dels 
altres i anar innovant en diferents formes d’implicar als joves. 

 
A continuació es clarifica que les partides de pressupostos participatius són una fracció de les 
partides pressupostàries de l’Ajuntament. Aquesta part de la partida de fires i festes, de 
cultura, de mercats, d’esports i de joventut enguany s’ha fer participatiu. 
 
Els assistents proposen que, si l’any que ve es preveu fer pressupostos participatius, el procés 
s’hauria de fer de setembre a novembre en lloc de a ple hivern. Com que hi haurà tot l’any 
per davant, les propostes es podran calendaritzar millor.   
 
Es conclou agraint als assistents la seva participació a la reunió. I sense més intervencions, es 
dóna per finalitzada la sessió. 
 
	


