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Acta de la 1ra reunió amb el grup impulsor sobre el procés “Pressupostos 

participatius Sencelles 2018” 

 

 

A Sencelles, el dia 28 de novembre de dos mil disset a les 19h00 de l’horabaixa a Can Bril 

Vell es reuneixen els i les membres del grup impulsor del procés sobre els pressupostos 

participatius Sencelles 2018.  

 

La reunió té un doble objectiu: 1) informar i comunicar sobre la proposta metodològica dels 

pressupostos participatius a Sencelles per ajudar-ne a la seva mobilització i difusió i 2) 

rebre reflexions i aportacions per millorar-ne el procés. 

 

Assisteixen a la reunió: 

 

- Mercè Muntaner Mas, representant del grup polític PSOE, substituint a Tomeu 

Morro  

- Àngels Palmer Llabrés, representant de l’AMIPA 

- Maria José Cosano Hernández, representant de l’associació de veïns/es de Ruberts 

- Guillem Mut Llabrés, revista Sa Sella 

- Pedro Llabrés, regidor del Pi 

- Margalida Llabrés Fiol, associació Tia Xiroia 

- Neus Ramis, tècnica del procés participatiu per definir el futur de la plaça de la Vila 

 

S’excusen:  

- Catalina Salom Niell, regidora del PP 

- Agustí, representant de Volem Sencelles 

- Representant de MÉS 

 

La reunió comença amb la benvinguda dels i de les assistents. Neus Ramis, explica que 

s’ha creat un grup impulsor pel procés de pressupostos participatius, diferent del de la Plaça 

car són processos distints. Es demana als assistents la seva participació. En cas de que no hi 

estiguin interessats, només cal que ho diguin i demanaran entre les associacions i entitats un 

altre representant voluntari que vulgui assistir a les reunions. A més dels representants de 

les entitats i polítics, calen 5 representants de la ciutadania que encara no s’han escollit ja 

que es decidirà en les assemblees participatives que tindran lloc el 29 (Sencelles i Jornets), 

el 30 (Cascanar i Ruberts) i el 4 (Biniali). En aquestes assemblees es demanarà a la 

ciutadania quin de forma voluntària, voldria representar la seva entitat poblacional. 

D’aquesta manera, a la pròxima trobada hi haurà la totalitat del grup impulsor.  
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A continuació, amb l’ajuda d’un power point explica el procés de pressupostos participatius 

Sencelles 2018 dient que és un mecanisme a partir del qual la ciutadania pot decidir una 

quantia de 100.000€ distribuït entre les àrees següents: 

 Esports 

 Cultura 

 Fires i festes 

 Joventut 

 Mercats 

 

Els objectius que es cerquen són els següents: 

  

 Fomentar la participació (tant d’entitats com de ciutadania no associada) 

 Conèixer les necessitats de la gent i afavorir el debat col·lectiu. 

 Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes 

 

Les propostes haurien de seguir els següents criteris: 

1. Visió global, de municipi. 

2. Donar resposta a una necessitat concreta.  

3. Fer referència a àmbits i temes de competència municipal i ser coherents amb els 

valors i plans municipals aprovats. 

4. Viable a nivell tècnic i jurídic 

5. Actuació: amb inici i final. 

6. Que es pugui valorar econòmicament 

 

La ciutadania pot participar:  

 

  1. En les tres assemblees dels Pressupostos Participatius: Es realitzaran tres 

assemblees territorials amb la gent del poble on es podrà rebre la informació 

necessària sobre el funcionament dels pressupostos participatius i s’instigarà un 

debat que permeti reflexionar sobre els reptes i necessitats de Sencelles (Sencelles i 

Jornets, Cascanar i Ruberts, Biniali) 

  2. Presentar les propostes o projectes de forma individual o a partir d’una 

entitat a (29/11-17/12):  

 . L’OAC de l’Ajuntament de Sencelles, (Pça. De la Vila, 7 07140 Sencelles), oberta de 

dilluns a divendres de 8’00 a 14’30 hores 

https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+Espanya,+7,+07140+Sencelles,+Illes+Balears/@39.6477339,2.8959299,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1297c7a81a2a42e7:0xd46bb91433f97481!8m2!3d39.6477298!4d2.8981186


   
 

3 
 

 Presentar les propostes virtualment a partir del web municipal. 

  3. Jornada de presentació i defensa pública de les propostes pre-seleccionades  

  4. Votacions a les propostes o projectes que hagin estat pre-seleccionats per part de 

la comissió tècnica. Les votacions es podran fer: 

 A l’oficina de l’Ajuntament 

 Virtualment a la pàgina web www.porreres.cat   

 Hi haurà una urna mòbil que es s’instal·larà un dia que es celebri un esdeveniment 

lúdico-festiu.  

 

En aquest moment, s’inicia un torn obert de preguntes. 

 

En primer lloc, es fa la constatació de que és un procés que és complex i que requereix 

d’una explicació detallada per a que la gent ho comprengui. En general, la gent li costa 

d’entendre el que compren els “pressupostos municipals” i tendeixen a delegar la 

responsabilitat a les autoritats polítiques. Precisament, diu na Neus Ramis, aquest procés es 

fa per donar més confiança a la ciutadania i que sigui ella qui decideixi quines són les 

necessitats, prioritats i demandes que s’haurien de tenir en compte. La ciutadania doncs 

hauria de posar-se a la pell del personal tècnic i polític/a de torn per proposar millores i 

noves maneres de fer. 

 

En segon lloc, es parla sobre el temor de que el programa municipal tal i com sempre s’ha 

fet (festes, accions d’esports, etc.) perilli ja que la gent té idees que poden ser un tant 

descabellades o no concordar amb el que s’ha fet sempre. Per exemple, el programa de 

festes anual està ben marcat. Si la gent comença a inventar noves festes, enlloc de millorar 

les que hi ha, pot provocar un efecte negatiu en el poble. Es demana que en lloc de proposar 

idees noves, caldria millorar el que es ja existeixen. En aquest aspecte, Neus Ramis respon 

dient que no es posa tot a debat, sinó tan sols un 4% del pressupost total. Precisament per 

assegurar i vetllar que el funcionament municipal transcorri sense cap problema, tal i com 

previst. La part que es posa a debat no fa perillar la resta i està ben acotada a uns criteris 

jurídics i tècnics que, si no es compleixen, es desestimarà la proposta.  

 

En tercer lloc, alguns membres del grup impulsor parlen sobre la naturalesa de les 

propostes comentant que en el seu mode de veure, mancarien parcs infantils en el poble o 

un camp de futbol. Neus Ramis respon dient que malauradament el capítol d’inversions no 

es posa a debat ja que no existeix un pressupost fixe destinat a inversions en el municipi. 

Totes depenen de finançament extern que sol venir del Consell Insular. Algunes d’elles són 

finalistes, això és, tenen una destinació concreta i d’altres són més obertes. Aquest punt cal 

http://www.porreres.cat/
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que quedi clar durant les dinàmiques participatives amb la ciutadania per no generar falses 

expectatives.  

 

En quart lloc, Neus Ramis comparteix la proposta metodològica de les assemblees, 

preparada per l’ocasió dient que, a més d’explicar el procés amb totes les seves 

característiques i limitacions, es faran grups de debat temàtics sobre les matèries que es 

vagin tractant. En aquest punt, es comenta que el tipus de dinàmica preparada per Sencelles 

ha de ser diferent de la de Ruberts o de Biniali, ja que el públic que assistirà és diferent. En 

el segon cas es tracta de gent més major amb un tipus d’interessos distints dels de 

Sencelles. La consciència de municipi no és igual a cada entitat poblacional, canvien les 

necessitats i demandes, per tant els tallers participatius no poden ser iguals.  

 

Es verifica que tothom ha rebut el porta per porta on es va repartir el díptic informatiu del 

procés. No obstant, s’afegeix que la gent tendeix a la conformitat i que tal volta s’ho han 

mirat però costarà que hi participin o s’involucrin. Malgrat això, es comenta que s’ha de 

tenir confiança en el procés i amb la gent.  

 

I sense més intervencions es dóna per finalitzada la reunió. 

 

 

 


