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Memòria tècnica de Pressupostos participatius, 

2018, de l’Ajuntament de Sencelles 

 

 

 

L’àrea de participació ciutadana, comunicació i transparència de l’Ajuntament de 

Sencelles va posar en marxa els pressupostos participatius, una manera efectiva de crear 

un espai de reflexió i decisió ciutadana sobre els assumptes d’interès municipal, 

específicament sobre els pressupostos que determinen les accions a emprendre.  

Els pressupostos participatius suposen un pas més per part de l’Ajuntament de Sencelles 

en el seu esforç per esdevenir més transparents, propers a la ciutadania i fomentar una 

cultura més democràtica i participativa en el poble. Així, 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 gent del poble tingui una influència 

directa en les finances municipals i els seus efectes, a través de propostes en polítiques 

concretes.  

El procés va durar de novembre 2017 a març 2018, on es varen implementar un conjunt 

d’accions participatives que es dividiren per fases, començant per un procés de reflexió i 

identificació de necessitats i prioritats i acabant per un procés de votació ciutadana 

vinculant on es convidava a que es s’escollissin les idees i propostes més interessants pel 

terme municipal de Sencelles.  

1. Introducció 
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Aquest document pretén recollir les fites  participatives que es plantejaren amb les dades 

de la participació i dels resultats obtinguts. Així, constitueix un resum de totes les accions 

de cada fase i va acompanyat d’una avaluació final que es va fer de forma participada 

amb el grup impulsor, un espai format per membres de la societat civil i dels grups polítics 

del consistori que ha servit per donar transparència al procés i per fer-ne un seguimentdes 

d’un òrgan imparcial. 

Aquest document s’estructura de la següent maner. En primer lloc s’expliquen els 

antecedents del procés, això és, la feina anterior que s’havia fet en participació ciutadana. 

A continuació, s’exposa la metodologia del procés, detallant-ne les fases. En el tercer 

punt s’explica el calendari d’execució. En el quart punt els resultats de l’implementació 

del projecte, pel que fa als distints ítems que es valoren com els espais participatius, les 

fases, les votacions... 
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El procés de pressuposts participatius s’entén en un context d’un equip de govern 

compromès i defensor de la participació ciutadana. Neix en un marc on s’iniciaven 

distintes pràctiques participatives com el procés participatiu per la Plaça de la Vila on es 

varen aplicar distintes tècniques participatives per esbrinar quin tipus de plaça volia la 

gent del poble. També es va implementar un procés participatiu al parc infantil de Biniali, 

amb metodologies similars. Igualment, s’anaren fent assemblees territorials que pretenien 

acostar la veu de l’Ajuntament a la gent i generaven un espai d’intercanvi d’impressions 

i idees. Cal esmentar igualment el projecte de l’anomenat “pressupost obert” (2016) on 

la ciutadania podia valorar dintre d’uns marges establerts, la partida pressupostaria que 

es destinava a cada àrea. Aquest fet per tant, confirma que l’actual equip de govern està 

apostant per una nova manera de fer, de treballar, de relacionar-se amb la gent que va més 

enllà de la democràcia representativa on cada 4 anys s’escullen uns/es representants. Sinó 

que aposta per tècniques de la democràcia directe que pretenen dirigir-se cap a una major 

democratització del territori.  

 

No obstant això, cal dir que aquesta edició de pressuposts participatius 2018 (celebrada 

al llarg del 2017 en major mesura) fou la primera convocatòria d’un procés de pressuposts 

participatius complert.  

  

2. Antecedents 
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El procés ha tingut dos moments crucials de màxima obertura on els ciutadans han tingut 

el protagonisme: en primer lloc la fase de presentació de propostes, on qualsevol ciutadà 

igual o major de 16 anys ha pogut aportar-ne la seva. Fins i tot, s’han generat espais de 

deliberació a tres nuclis de població distints (Sencelles poble, Biniali i Ruberts) per a 

atreure la participació de la gent, afavorir la creació de propostes i la deliberació i consens. 

En segon lloc la fase de votació de propostes, després d’un període de difusió de les 

propostes finalistes, on qualsevol ciutadà també igual o major de 16 anys ha pogut donar 

el seu suport.  

 

A Sencelles ha estat indispensable combinar les dues tècniques de presentació de 

propostes i de recollida de vots per arribar a públics diferents: la virtual i la presencial. 

La virtual ha ajudat a acostar el procés a les persones repartides per tot el territori 

familiaritzades amb les noves tecnologies. Persones que per motius personals o laborals, 

no passen per l’Ajuntament sovint en els horaris d’obertura d’aquest. La presencial ha 

estat també indispensable per atreure el vot de la gent del poble que no té accés a les 

tecnologies i que sí passa per l’Ajuntament en els horaris establerts. De totes formes, per 

arribar a més gent, s’han habilitat paradetes informatives i de votacions a la Plaça en 

horaris on es sabia que hi hauria més afluència.  

 

El procés de pressupostos participatius ha tinguts les següents fases: 

a. Primera fase: treball intern i definició dels pressupostos participatius 

b. Segona fase: Informació i aplicació dels mecanismes de dinamització 

c. Tercera fase: Presentació de les propostes i validació tècnica 

d. Quarta fase: votació i defensa de les propostes 

3. Metodologia dels pressupostos participatius  
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e. Cinquena fase: presentació dels resultats i aprovació dels pressupostos 

participatius  pel ple municipal 

 

3.1 Primera fase: treball intern i definició dels pressupostos participatius 

 

➢ Definició política: L’equip de govern es va reunir amb la finalitat de conèixer 

els detalls del procés de pressuposts participatius, definir quina és la quantitat 

pressupostària dels pressupostos participatius i el capítol i/o partida 

pressupostària. 

 

➢ En un segon moment, es constituí la comissió tècnica. Aquesta consisteix en 

un  grup format per professional tècnics municipals de les àrees de 

participació, intervenció, serveis jurídics, serveis socials, educació, serveis 

econòmics i urbanisme com a mínim. Aquesta representació de les àrees 

hauria de garantir la transversalitat del procés, afavorir la intersectorialització 

de l’element participatiu, contribuir a fer el disseny del procés i fer-ne el 

seguiment. Aquest grup va fer de motor dins l’ajuntament i fou l’equip 

encarregat de:  

➢ Aprovar la metodologia concreta dins de les previsions d’aquest 

reglament 

➢ consensuar un esborrany del Reglament dels Pressupostos 

participatius  

➢ Gestionar el desenvolupament del procés participatiu, d’acord amb 

aquest reglament.  

➢ Validar i pressupostar els projectes que es presentin. Definir els 

indicadors d’avaluació.  

➢ Dur a terme totes les accions necessàries per tal que s’executin les 

actuacions seleccionades. 
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3.2 Segona fase: informativa i de constitució del Grup Impulsor dels pressupostos 

participatius 

 

1. En aquesta fase es va fer una campanya d’informació sobre el procés de 

pressupostos participatius: què es posa a debat, per què, qui pot participar, com 

es podrà i on. Es donà informació a tota la ciutadania utilitzant els mitjans de 

comunicació municipals i l’OAC.  

➢ Cartell informatiu i explicatiu per penjar als punts més freqüentats del 

territori. 

➢ Noticia a premsa local. 

➢ Pàgina web de l’Ajuntament, apartat participació ciutadana. 

➢ Paradeta informativa a Plaça on s’explicà a la gent en que consisteixen els 

pressupostos i se’ls convidà a participar-hi. 

 

2. Constitució del Grup Impulsor:  

Espai participatiu on les persones o associacions que hi formaren part, pogueren 

rebre la informació necessària sobre el funcionament dels pressupostos 

participatius i deliberar sobre els reptes i necessitats que presenta el territori.  

a. Objectius: els objectius d’aquest espai serien informar, fer pedagogia de 

la participació ciutadana, generar una cultura participativa i codefinir les 

normes que regulen el procés. 

b. Funcions: Les seves funcions varen ser les de vetllar per la transparència 

del procés, validar la metodologia del procés, validar el Reglament dels 

pressupostos i animar a la ciutadania a participar en el procés participatiu.  

c. Membres:  

i. Una persona representant de cada partit polític del consistori,  

ii. 5 representants del teixit associatiu.  
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iii. 5 representants de la ciutadania. Aquests 5 representants, que 

podrien parlar com a portaveus de cada entitat poblacional 

(Sencelles poble, Ruberts, Biniali, Jornets i Cascanar), escollits des 

de les assemblees territorials que es feren posteriorment per 

identificar les prioritats i reptes dels territoris. Per tant aquestes 5 

persones s’incorporaren després.  

 

 

3. Aprovació definitiva del Reglament de pressupostos participatius: El Ple 

Municipal va aprovar el Reglament dels pressupostos participatius que fou 

revisat per l’equip tècnic pluridisciplinar dels pressupostos participatius i 

consensuat amb el grup impulsor. En el Reglament del pressupostos 

participatius es va especificar qui podia presentar projectes, el cost d’aquest, 

el format i tot els procediments administratius per a entregar-los.  

 

 

3.3 Tercera fase de presentació de propostes i deliberació. 

 

1. Assemblees sobre Pressupostos Participatius: Es varen organitzar tres 

assemblees sobre pressupostos participatius amb tècniques participatives 

similars al “cafè tertúlia”, amb l’objectiu 1) d’informar a la ciutadania 

sobre el procés i les seves característiques i 2) d’engegar un debat conjunt, 

aprofitant la intel·ligència col·lectiva de totes les participants, que va 

servir a identificar les necessitats i expectatives de la ciutadania alhora de 

plantejar prioritats i preferències als pressupostos participatius. Es feren 

un total de 3 assemblees: una a Sencelles poble, una a Ruberts i una altra 

a Biniali on sortiren nombroses propostes.  
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2. Període per a la presentació de projectes: en aquest moment es convidà 

a les persones participants de les assemblees, així com a les associacions i 

entitats i ciutadania no associada a presentar projectes de forma virtual i 

presencial.   

 

3. Reunió amb l’equip de treball tècnic. Validació tècnica dels projectes 

prioritzant la transversalitat i el treball pluridisciplinar: després d’un 

informe de la coordinadora del procés, l’equip de treball tècnic va revisar 

un a un la viabilitat tècnica, jurídica, pressupostària dels projectes i 

descartar els que no foren viables. Es va debatre i decidir quins projectes 

es sotmetrien a votació (consulta popular vinculant). S’elaborà un informe 

tècnic amb els resultats del debat. 

 

4. Segona trobada amb el grup impulsor: es presentaren els resultats de 

l’informe tècnic al grup impulsor que contribuí a acabar de decidir les 

propostes que es pre-seleccionaren, en funció dels criteris establers a les 

bases del reglament (que siguin d’interès general, que siguin factibles, 

etc.). Un cop realitzada aquesta reunió, es va emetre un informe tècnic que 

fou enviat a totes les persones titulars de les propostes, tant les acceptades 

com les que no i també es penjà al web de l’Ajuntament i a les xarxes 

socials. En cas de proposar possibles fusions d’idees similars, es va 

preveure parlar amb les titulars per demanar-los el seu consentiment. Es 

va tenir un marge d’aproximadament 8 dies per al·legacions o 

explicacions. 

 

3.4 Quarta fase de defensa i debat sobre els projectes i votació 

 

Votació de les propostes: a continuació es va iniciar el període per a les votacions que 

va ser possible de forma presencial, amb una urna  a l’Ajuntament i dues paradetes 
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informatives i de vot que es varen habilitar en dies de major afluència a la plaça. També 

es va poder votar de forma virtual a partir del web municipal  

 

3.5 Cinquena fase de presentació dels resultats i d’aprovació dels pressupostos 

participatius pel Ple Municipal.  

1. Finalment, es va realitzar una reunió amb l’equip tècnic de l’Ajuntament per 

valorar els resultats de les votacions i posar en marxa les iniciatives (demanar 

pressuposts, calendaritzar-los, etc.) 

2. Es va fer una trobada amb el grup impulsor per valorar i concloure el projecte .  

3. Es presentaren els resultats a la ciutadania. 
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29 de novembre a 17 desembre

Presentació de 
les propostes a 
través de:

• -formulari web

29/30 novembre i 4 desembre

Assemblees 
territorials

Desembre 2017-gener 2018

Validació tècnica 
de les propostes 
rebudes i 
exposició 
pública dels 
resultats 

5 febrer a 2 març

Votacions
Març 2018

Resultats

4. Calendari 
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S’analitzen els resultats del procés de pressuposts participatius en tres fases diferenciades 

i també en distints eixos d’avaluació. En primer lloc, analitzarem: 

1. Els espais participatius 

1.1 La tasca del grup impulsor. 

1.2 La tasca del grup tècnic. 

1.3 Assemblees territorials participatives.  

2. La fase informativa i de formulació de propostes.  

3. La fase de dinamització del vot. 

4. Els resultats de les votacions. 

 

En segon lloc, aplicarem els següents eixos d’avaluació: 

1. Coordinació i lideratge 

2. Els participants: 

a. Inclusivitat:  

b. Diversitat:  

c. Quantitat de participants 

3. Mecanismes participatius 

a. Grups transversals:  

b. Negociació de normes 

4. Impacte 

 

4.1 Espais participatius.  

5.1.1 La tasca del grup impulsor 

 

5. Resultats  
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Aquest espai de participació fou composat per:  

 

 
- Carme Reynés Llabrés, regidora de Volem Sencelles o Agustí Aguirrebengoa, 

membre de Volem Sencelles.  

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

Morro  

- Pedro Llabrés o Miquel Fiol Julià, regidor del Pi 

- 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 

- Margalida Llabrés Fiol, associació Tia Xiroia 

- Neus Ramis o Lara Cifre, tècnica del procés participatiu . 

 

Es feren un total de 3 trobades, tal com especifica la metodologia. A continuació es farà 

una descripció del funcionament del grup impulsor en relació a distints ítems.  

 

➢ Calendarització de les sessions: les sessions transcorregueren els dies següents:  

-28 de novembre, a les 19h a Ca’n Bril.  

-18 de gener, a les 19h a Ca’n Bril. 

-15 de març, a les 19h a Ca’n Bril. 

 

➢ Coordinació i lideratge: la coordinació es va fer per part de la tècnica del procés 

participatiu Neus Ramis (preparació de l’ordre del dia, preparació dels power 

points, coordinació del grup de whatsapp, coordinació amb els i les regidores i 

amb l’Ajuntament per disposició de la sala i material). La implementació i 

dinamització de la trobada també va ser a càrrec seu però no sempre va poder 

assistir a les reunions (tot i que les va preparar) degut a que estava embarassada i 

va parir just en aquestes dates. Però la va substituir na Lara Cifre, del seu mateix 

equip. La dinamització va consistir en seguir l’ordre del dia, informar sobre tots 

els esdeveniments que anaven succeint i obrir un torn de paraules ordenat per 

donar la paraula als membres assistents. Totes les reunions es varen escriure en 

actes que estan publicats a la pàgina web. 
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➢ Representació política: els i les representants dels partits polítics que formen equip 

de govern hi foren presents en totes les reunions, aportant la seva visió del procés 

i enriquint els debats. La seva implicació fou cabdal i valorada positivament. Per 

altra banda, es va trobar a faltar la representació dels partits polítics de l’oposició. 

Es considera indispensable que també acudeixin a aquests tipus de trobades ja que 

la participació cal que sigui un element transversal i per a tota la ciutadania de 

Sencelles, per tant tota la corporació municipal caldria que hi estés implicada.  

 

➢ Els i les participants: a més dels i de les representats de la corporació municipal, 

hi varen participar persones de la societat civil actives i implicades amb els 

esdeveniments del poble. Totes elles mostraren gran entusiasme amb el procés i 

aportaren elements interessants i enriquidors. Aquestes persones també varen 

ajudar i donar un impuls en l’organització de les assemblees i en la difusió dels 

terminis de presentació de propostes i de vots.  

 

➢ Contingut de les sessions: aquest espai va servir per contrastar la metodologia 

proposada pel transcurs del procés amb la realitat de Sencelles. Amb les 

aportacions de les persones amb perfils i contexts diferents es va poder identificar 

alguns dels reptes com:  

a. el llenguatge, es va optar perquè fos el més senzill i planer possible per 

fer-ho comprensible a tots i totes.  

b. La difusió, es varen aconsellar alguns dies on hi hauria més gent per a 

habilitar les paradetes informatives i de votació (com per la festa de Santa 

Àgueda o un dia de mercat...). També es va recomanar de fer trobades amb 

entitats i col·lectius com els joves, la gent gran...i evitar el porta per porta.  

c. El grup impulsor va tenir un rol important alhora de validar les propostes 

presentades i pre-seleccionades pel grup tècnic.  

d. Les seves recomanacions foren interessants, com per exemple anunciar 

cada cop que s’executés una proposta que fou guanyadora dels Pressuposts 

participatius. 
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e. El seu rol en la negociació de normes també que conformaren les bases 

reguladores per al procés de pressuposts participatius també va ser 

destacat. 

5.1.2 El grup tècnic 

 
L’equip que va formar el grup tècnic va anar variant al llarg de les sessions, però solia 

estarà composat per: 

- Un membre del grup polític del Pi que forma part de l’equip de govern.  

- Un membre del grup polític de VOLEM Sencelles que forma part de l’equip de 

govern i que lidera la regidoria de participació ciutadana i transparència. 

- Un membre del grup polític del PSOE que forma part de l’equip de govern. 

- Un professional tècnic de l’àrea d’urbanisme. 

- L’arquitecte. 

- La professional tècnica de Serveis jurídics. 

- La professional tècnica d’educació i cultura.  

 

Es feren un total de 3 trobades, tal com especifica la metodologia. A continuació es farà 

una descripció del funcionament del grup tècnic en relació a distints ítems.  

 

➢ Calendarització de les sessions: les sessions transcorregueren els dies següents:  

-6 de novembre, a les 11h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.   

-15 de gener, a les 10h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.   

-13 de març, a les 11h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.   

 

➢ Coordinació i lideratge: la coordinació es va fer per part de la tècnica del procés 

participatiu Neus Ramis (preparació de l’ordre del dia, preparació dels power 

points, coordinació del grup de email, coordinació amb els i les regidores i amb 

l’Ajuntament per disposició de la sala). La implementació i dinamització de la 

trobada també va ser a càrrec seu però no sempre va poder assistir a les reunions 

(tot i que les va preparar) degut a que estava embarassada i va parir just en 
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aquestes dates. Però la va substituir na Lara Cifre, del seu mateix equip. La 

dinamització va ser diferent en cada reunió, que tenia objectius distints:  

a. A la primera reunió, es va informar sobre el procés, es va accentuar que es 

pretenia crear i generar una nova cultura participativa en el sí de 

l’Ajuntament també que anés cap a un treball intersectorial entre àrees i es 

va obrir un torn de paraules per a recollir, de forma participada, 

suggeriments, modificacions i enriquiments sobre les bases reguladores 

del procés de participació ciutadana de pressuposts participatius.  

b. La segona reunió es va dedicar a estudiar la viabilitat de totes les propostes 

recollides per part de la ciutadania, descartar-ne les inviables per motius 

estipulats a les bases reguladores i acceptar-ne les que eren possibles de 

fer. D’aquí se’n va treure una llista que després va ser votada per la gent. 

c. La darrera reunió va tenir l’objectiu de valorar els resultats de les 

votacions, comentar les propostes, calendaritzar-les i repartir 

responsabilitats entre les àrees per a la seva correcte execució.  

 

➢ Representació política: els i les representants dels partits polítics que formen equip 

de govern hi foren presents en totes les reunions, aportant la seva visió del procés 

i enriquint els debats. La seva implicació fou cabdal i valorada positivament.  

 

➢ Professionals tècnics: es considera suficient i correcte l’assistència dels 

professionals tècnics a les reunions. Cal tenir en compte que l’Ajuntament de 

Sencelles disposa de poc professionals, al ser un municipi petit. Els que hi va 

haver s’implicaren i mostraren interès. 

 

➢ El treball intersectorial: no es va notar cap problema entre la comunicació de la 

informació entre àrees. Totes estaren disposades a col·laborar de forma 

intersectorial de manera que el treball es va fer amè i senzill. Es notava que les 

persones es coneixien pel to de familiaritat que s’establí i que estaven 

acostumades a treballar conjuntament.  
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5.1.3 Les assembles territorials  

 

Les persones i entitats/associacions que volguessin varen tenir l’oportunitat de participar 

en el marc de tres assemblees participatives que es feren a distints indrets del terme 

municipal de Sencelles, concretament: 

➢ Assemblea de Sencelles i Jornets, Escola de Can Bril (Sencelles): dimecres 29 de 

novembre de 19h a 20:30h; 

➢ Assemblea de Ruberts i Cascanar, Teleclub (Ruberts): dijous 30 de novembre de 

19h a 20:30h;  

➢ Assemblea de Biniali, Convent de Ca Ses Monges (Biniali): dilluns 4 de gener, 

de 19h a 20:30h.  

 

Aquests tres encontres participatius i d’elaboració de propostes foren organitzats per la 

regidoria d’informació, transparència i participació ciutadana de l’Ajuntament de 

Sencelles. Es tractava de fomentar la deliberació amb grups de treball sobre possibles 

propostes a presentar en clau comunitària com a projectes pels pressupostos participatius. 

També es pretenia informar sobre el procés, fer pedagogia de la participació ciutadana, 

generar una cultura participativa. 

 

Concretament, els objectius específics de les assemblees foren:  

1. informar a la ciutadania sobre el procés de pressupostos participatius i les 

seves característiques; 

2. engegar un debat conjunt, aprofitant la intel·ligència col·lectiva de totes 

les participants, que serveixi a identificar les necessitats i expectatives de 

la ciutadania alhora de plantejar prioritats i preferències als pressupostos 

participatius. 
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L’ambient de treball en els grups va ser cordial, familiar i respectuós. Es va pensar en una 

metodologia de treball que permetés el treball grupal, que implicava abordar els debats 

amb un format de petit comitè, de manera que es fomentés una participació equitativa de 

tothom i es generés un espai de confiança per expressar el que cadascú opinava. Aquest 

tipus de format afavoreix establir vincles entre les persones del municipi i promocionar 

la cultura participativa del consens i del respecte mutu. A més, contribueix a que totes les 

persones puguin expressar les idees amb més llibertat, evitant que es monopolitzin debats 

o es tractin uns quants temes, deixant els altres de banda.  

 

Aquest taller participatiu fou facilitat per dues dinamitzadores de participació ciutadana, 

na Lara Cifre i na Neus Ramis, que en tot moment vetllaren perquè transcorregués de 

forma ordenada i, d’aquesta manera, poder sintetitzar les idees i facilitar un retorn adequat 

de la participació produïda.  

 

La valoració d’aquestes assemblees fou positiva. Es conformà com un espai de cocreació 

de no només de propostes de forma conjunta sinó també, de reclams i peticions a 

l’Ajuntament de problemàtiques de cada territori. La participació podria haver estat major 

però també, cal contextualitzar aquest tipus de tècniques dintre d’una cultura política on 

no ha primat la participació ciutadana i  

 

La participació específica en cada un d’ells fou la següent:  

Quadre 1. Taula d’assistència a les Assemblees participatives 

Assemblees Nombre d’assistents 

Sencelles i Jornets (29/11/2017) 15 (de les que 13 eren de Sencelles i dues 

de Jornets) 

Ruberts i Cascanar (30/11/2017) 12 (de les que 11 eren de Ruberts i un 

regidor de Sencelles) 

Biniali (4/12/2017) 17 (dels que 13 eren de Biniali i 4 

representants de l’equip de govern) 
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TOTAL 43 participants 

 

Per més información sobre els debats, podeu consultar l’informe tècnic de les tres 

assemblees al web de l’Ajuntament de Sencelles. De totes formes, ens ha sembla 

rellevant presentar les propostes recollides a cada assemblea. 
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ENTITAT POBLACIONAL: SENCELLES I JORNETS 
 

Quadre 2. TAULA DE PROPOSTES DE SENCELLES 

 

 JOVENTUT MERCATS FIRES I FESTES ESPORTS CULTURA 
1 Hores de dinamitzador per 

joves que proposi activitats 
variades 

Sessions de swing/lindy 
hop per animar i atreure 
més gent al mercat dels 
dissabtes 

Per les festes d’estiu, dividir els dies de 
concerts i ball en els tres grups d’edat 
(joventut, segona edat i tercera edat)  

Organitzar activitats 
esportives no competitives 
per al·lots no federats  

Impulsar que es facin 
gegants i caparrots   

2 Activitats dinamitzades pels 
joves els caps de setmana 

Programar activitats 
dirigides a famílies amb 
nins els dies de mercat 

Fer venir en Tomeu Penya per les festes 
de la mare de deu d’agost 

Organitzar una o vàries 
jornades multiesport per a 
nins de 12 a 16  anys 
 

Impulsar un grup de 
dimonis 
 

3  Organitzar activitats de 
titelles o conta contes 
els dies de mercat 

Organitzar una festa de dia amb música i 
altres activitats (vermutada) 

Organitzar una carrera de 
ciclisme escolar 

 

Dur obres de teatre de 
petit format encara que 
no hi hagi local, fer 
teatre a l’aire lliure 
 

4  Eliminar el mercat dels 
dimecres per potenciar 
el dels dissabtes  

Tornar a activar el certamen de pintura per 
les festes, amb un premi important de 
manera que s’afegeixin pintures a la 
col·lecció de l’Ajuntament 
 

Donar suport a una diada 
solidària amb una 
caminada amb família  

 

Comprar ordinadors 
nous per a la biblioteca 
 

5  En motiu de la setmana 
de la mobilitat, 
programar un dia sense 
cotxes coincidint amb 
dia de mercat.  

Que una de les revetlles sigui amb música 
dels anys 80’s i 90’s 

Donar suport al grup de 
patinatge 

Organitzar una funció 
de “El Casta” 
 

 

TOTAL: 21 propostes 
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Gràfic 1. Propostes repartides entre les àrees: Sencelles i Jornets 
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ENTITAT POBLACIONAL: RUBERTS I CASCANAR 
 

Quadre 3. TAULA DE PROPOSTES DE RUBERTS I CASCANAR 

 

 JOVENTUT MERCATS FIRES I FESTES ESPORTS CULTURA 
1 Club d’esplai pels 

dissabtes 
 Sessió de jocs infantils el dia 

abans de la revetlla de Rubert 
 

Activitat setmanal al 
local de l’associació de 
Ruberts del tipus Ioga o 
pilates 
 

Presentacions de llibres 
/certamen literari a Ruberts 
 

2 Sortides/excursions  Revetlla del Carme a Ruberts  Bicicletada popular Projeccions de pel·lícules al 
local de l’associació de Ruberts 
 

3 Tallers, manualitats  50 cadires pel local de 
l’associació de veïnats de Ruberts 
per poder fer activitats 
 

 Teatre a la plaça de Ruberts a 
l’estiu 
 

4     Concerts de música clàssica a 
l’Església o a la plaça de 
Ruberts 
 

5     Que algunes de les 
conferències de la UOM que ja 
es fan a Sencelles es facin al 
local de Ruberts 
 

6     Una activitat cultural per 
trimestre a Ruberts 
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TOTAL: 14 propostes 

 

Gràfic 2. Propostes repartides entre les àrees (Ruberts i Cascanar) 
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Quadre 4. Peticions i demandes de Ruberts 

 PETICIONS I DEMANDES RELACIONADES AMB RUBERTS 

1. Partida econòmica específica dels pressupostos participatius per a Ruberts, en lloc de les partides 

per àrees sense repartir per nuclis de població 

2. Que hi hagi un autobús fins a la plaça de Rubert (transport) 

3. Sistema d’enllumenat des de Sa Creu de Ruberts fins a la carretera de Sineu (pot ser dels que 

s’encenen al detectar moviment) 

 

4. Aparcament per evitar que els cotxes pugin a la plaça, la ubicació ja es va acordar fa uns anys a la 

parcel·la on es va paralitzar una construcció il·legal. Una vegada fet l’aparcament, posar pilons que 

es puguin baixar en cas de necessitat. 

 

5. Senyalitzacions de que està prohibit abandonar excrements d’animals domèstics al carrer o 

pipicans. Tenir en compte el seu manteniment.  

 

6. Sensibilització i aplicació de mesures dissuassòries per l’excés de soroll a la casa que es lloga per 

grups als caps de setmana 

 

7. Eliminar acera que no va a cap lloc que estreny el carril de cotxes  
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8. Per a tot Sencelles, estudi de les activitats econòmiques del municipi i foment del teixit empresarial 

i activitats econòmiques de caire local 
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ENTITAT POBLACIONAL: BINIALI 
 

Quadre 5. TAULA DE PROPOSTES DE BINIALI 

 

 JOVENTUT MERCATS FIRES I FESTES ESPORTS CULTURA 
1 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 
 

Organitzar degustacions de 

productes locals coincidint 

amb el dia de mercat (vins, 

cervesa, formatges, etc..) 

 

Funció de comèdia per les 

festes de St Cristòfol 
 

Beca per esponsoritzar a 

un esportista 
 

Cinema a fresca quan fa bon 

temps (cada dues-tres setmanes) 

 

2   Ballada popular de boleros 

i jotes 

 

 Ballades de ball de bot a l’estiu, 

més que només a les festes 

 
3   Jocs per nins i al·lots 

 
 Taller de cuina tradicional 

mallorquina amb cuiner reconegut 

 
4   Concerts de coral 

 
 Concerts de música a l’església 

 
5   Dur a Cris Juanicu 

 
 A l’estiu, fer una fira de la tapa 

amb la participació de bars i 

l’associació de veïnats 

 
6     Per la revetlla de Sant Antoni, dur 

un grupet de música per animar la 

nit  
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TOTAL: 14 propostes 

 

Gràfic 3. Propostes repartides entre les àrees (Biniali) 
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Fotografia 1. Assemblea de Sencelles i Jornets 
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Fotografia 2. Assemblea a Biniali 
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Fotografia 3. Assemblea a Biniali 
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Fotografia 4. Assemblea de Ruberts i Cascanar  
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4.2 Fase d’informació i propostes  

 

La difusió informativa del procés de pressuposts participatius va comptar amb:  

➢ Mecanismes presencials, a través de:  

▪ Un total de 3 paradetes informatives (1 en el marc de la fase 

d’informació, difusió i presentació de propostes per part de la 

ciutadania i 2 per la captació de vots) dinamitzades per un tècnic 

de participació ciutadana.  

▪ de cartells i de díptics que es situaren a punts estratègics del poble, 

a l’Ajuntament i es va repartiren porta per porta.  

➢ Mecanismes virtuals a partir del web de l’Ajuntament i de les xarxes socials.  

➢ Premsa i mitjans: també va sortir una noticia dels Pressuposts participatius a una 

revista local de Sencelles i un reportatge a IB3 i a Canal 4.  

 

La valoració de la divulgació és positiva. Considerem que es varen posar tots els mitjans 

que hi ha a l’abast per difondre i informar a la ciutadania sobre el procés participatiu. Un 

dels mecanismes que més va ajudar varen ser les assemblees, que ajudaren a aproximar 

l’Ajuntament a la gent sense filtres, amb un llenguatge planer i senzill. El fet de que hi 

haguessin representats de l’equip de govern i el Batle en dues de les tres assemblees va 

atorgar legitimitat a les trobades ja que la gent va poder plantejar-li tot  tipus de qüestions, 

a més de les establertes en el procés.  

 

No obstant això, un dels reptes que identificàrem fou que la informació no va arribar 

suficientment a la gent, lo qual es considera un element normal en un context d’alta 

disseminació del municipi. Tal i com el grup impulsor va suggeria, el que més va mancar 

és la presència de propostes per part dels joves del poble, lo qual indica que per a futures 
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ocasions, caldria plantejar-se accions amb els joves a l’escola de Sencelles de manera que 

la seva veu estigui representada i aprenguin a implicar-se en els assumptes del poble.  
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Imatge 1. Cartell dels Pressuposts participatius 2018
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Imatge 2. Díptic informatiu  
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Imatge 3. Xarxes socials 

 
 

 
 

 

Enllaç al programa de Canal 4 

https://www.youtube.com/watch?v=9wFPF0zbaHc&index=3&list=FLFLKIbSTVAVK

X1zMoF-jaXA&t=0s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9wFPF0zbaHc&index=3&list=FLFLKIbSTVAVKX1zMoF-jaXA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9wFPF0zbaHc&index=3&list=FLFLKIbSTVAVKX1zMoF-jaXA&t=0s
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Imatge 4. Programa a Canal 4 

 
 

 

 

El següent quadre especifica el conjunt de les propostes presentades. Hi ha propostes en 

blanc, que es traslladaren tal qual a la butlleta de votacions i hi ha propostes en rosa clar, 

que es fusionaren per crear-ne una de sola de més complerta, subratllada en taronja.  

 

 

Quadre 7. Conjunt de les propostes rebudes. 
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MERCAT

Número Territori Proposta

1 Sencelles Potenciar el mercat introduint venta de sabates i d'altres accessoris de roba

2 Sencelles Més actuacions artístiques i culturals per part de les associacions que dinamitzin el mercat (per families)

3 Sencelles Demostració de balls, boleros, activitats artístiques al mercat

4 Sencelles Sessions de swing/lindy hop per animar i atreure més gent al mercat dels dissabtes 

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

6 Sencelles Organitzar activitats de titelles o conta contes els dies de mercat 

7 Sencelles Eliminar el mercat dels dimecres per potenciar el dels dissabtes 

8 Sencelles En motiu de la setmana de la mobilitat, programar un dia sense cotxes (es passa a esports)

9 Biniali
Organitzar degustacions de productes locals coincidint amb el dia de mercat (vins, cervesa, formatges, oli, etc..) 

A tot el municipi Programar activitats per nins (titelles, conta contes, etc.) i per adults (ball de bot, lindi hop) els dies de mercat

JUVENIL A tot el municipi

Organitzar degustacions de productes locals coincidint amb el dia de mercat (cata de vins, cervesa, formatges, oli, etc..)

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

2 Sencelles Creació d'un local d'oci juvenil (especialment els dissabtes) (tb la proposta 6)

3 Sencelles Escola de música, coma  eina pedagògica de gran utilitat pels joves

4 Sencelles Hores de dinamitzador per joves que proposi activitats variades 

5 Sencelles Activitats dinamitzades pels joves els caps de setmana

6 Ruberts Club d’esplai pels dissabtes 

7 Ruberts Sortides/excursions 

8 Ruberts Tallers, manualitats 

9 Biniali
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 

10 Sencelles Més activitats juvenils a partir dels 13 anys: aconseguir que els joves tinguin un oci més saludable. 

A tot el municipi Potenciar el servei del dinamitzador juvenil arreu del municipi (refós propostes 4,5,7,8)

A tot el municipi

Habilitar  un espai per poder dedicar a aprendre i practicar activitats musicals  i obrir una línia de subvenció per donar suport 

als interessats

ESPORTS

1 Sencelles Tenir més espais  ben condicionats (climatització, parquet) per practicar yoga i pilates

2 Sencelles Organitzar activitats esportives no competitives per al·lots no federats 

3 Sencelles Organitzar una o vàries jornades multiesportiu per a nins de 12 a 16  anys 

4 Sencelles Organitzar una carrera de ciclisme escolar 

5 Sencelles Donar suport a una diada solidària amb una caminada amb família 

6 Sencelles Donar suport al grup de patinatge 

7 Ruberts Activitat setmanal al local de l’associació de Ruberts del tipus Ioga o pilates 

8 Ruberts Bicicletada popular 

9 Biniali Linia d'ajuds per esportistes "d'èlit"

CULTURA

1 Sencelles

Obres de teatre, concerts íntims i tallers a petit format que pugui utilitzar l'escola/Ajuntament /biblioteques/associacions (sala 

multifuncional)

2 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)

3 Sencelles Impulsar que es facin gegants i caparrots  i dimonis (inlou tb dimonis)

4 Sencelles Impulsar un grup de dimonis 

5 Sencelles Dur obres de teatre de petit format encara que no hi hagi local, fer teatre a l’aire lliure 

6 Sencelles Comprar ordinadors nous per a la biblioteca 

7 Sencelles Organitzar una funció de “El Casta” 

8 Biniali Cinema a fresca quan fa bon temps (cada dues-tres setmanes)

9 Biniali Ballades de ball de bot a l’estiu, més que només a les festes 

10 Biniali Taller de cuina tradicional mallorquina amb cuiner reconegut 

11 Biniali Concerts de música a l’església 

12 Biniali A l’estiu, fer una fira de la tapa amb la participació de bars i l’associació de veïnats 

13 Biniali Per la revetlla de Sant Antoni, dur un grupet de música per animar la nit 

14 Ruberts Presentacions de llibres /certamen literari 

15 Ruberts Projeccions de pel·lícules al local de l’associació de Ruberts

16 Ruberts Teatre a la plaça de Ruberts a l’estiu

17 Ruberts Concerts de música clàssica a l’Església o a la plaça de Ruberts

18 Ruberts Que algunes de les conferències de la UOM que ja es fan a Sencelles es facin al local de Ruberts

19 Ruberts Una activitat cultural per trimestre a Biniali i a Ruberts

FIRES I FESTES

1 Sencelles
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)

2 Sencelles Fer venir en Tomeu Penya 

3 Sencelles Organitzar una festa de dia amb música i altres activitats (vermutada) 

4 Sencelles

Tornar a activar el certamen de pintura per les festes, amb un premi important de manera que s’afegeixin pintures a la col·lecció de 

l’Ajuntament 

5 Sencelles Que una de les revetlles sigui amb música dels anys 80’s i 90’s

6 Biniali Funció de comèdia per les festes de St. Cristòfol 

7 Biniali Ballada popular de boleros i jotes (

8 Biniali Jocs per nins i al·lots 

9 Biniali Concerts de coral i musica clàssica

10 Biniali Dur a Cris Juanicu 

11 Ruberts Sessió de jocs infantils el dia abans de la revetlla 

12 Ruberts Revetlla del Carme 

13 Ruberts 50 cadires pel local de l’associació de veïnats de Ruberts per poder fer activitats (prioritaria)

Desestimades

1 Sencelles Acostar els debats dels pressupostos als diferents carrers i zones de Sencelles (àrees i entitats poblacionals)

2 Sencelles Ampliació del parc infantil o fer-ne un de nou. Actualement és humit, fosc i trist. No basta pels nins que hi ha.

3 Sencelles

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.

Estaria bé que el carril bici seguesqui fins al carrer Rafal)

4 Ruberts

Cotxe comunal: Aprofitant la recent implantació de dues places per a càrrega de cotxes elèctrics i el nombre tant petit de veinats 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 veinats de 

Ruberts. La idea sería dispondre de aquest cotxe ecológic cedit per l´ajuntament per a fer desplaçaments comuns per als veinats, com per 

exemple anar a fer la compra.

Ruberts te una mitja de edat molt alta, i molts dels veins 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 colectiu de gent gran es totalment dependent dels familiar i veinats que 

amable i desinteresadament ajuden en aquestes tasques.

Personalment formo part del grup de gent mes jove del poble, i penso que una col.laboració intergeneracional seria mes fàcil si disposessim 

de un mitjà de transport de la comunitat. D´aquesta manera, els que conduim podriem passar a buscar la llista de la compra dels mes majors o 

acompanyar los en els seus desplaçaments sense tenir que posar els diners de la nostra butxaca i fent els desplaçaments de forma mes 

eficient i ecológica.

El cotxe comunal es podria gestionar amb unes llistes per reservar-lo quan es volgués utilitzar, donant prioritat als grups mes nombrosos de 

veinats.

5 Ruberts

Donada la elevada mitja d´edat de la gent de Ruberts i la falta de serveis que tenim al nucli, la col.laboració entre veinats es crucial, 

sobretot per aquella gent mes major que viuen sols (la majoria) o amb dificultats de mobilitat o algun tipus de malaltia. Em sembla que 

seria necessari que l´ajuntament posés alguna persona que s´encarregués d´aquests veinats que a vegades necessiten ajuda. Podria 

ser algú que vingués un parell de pics a la setmana per a veure si algú necessita alguna cosa i per a fer una mica de companyia a 

aquesta gent.

6 Ruberts

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 produida podria ser utilitzada per al 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 veinats o crear una petita 

cooperativa de consum per a la seva explotació.

7 Jornets

Sería conveniente que se realizase de una vez el arreglo de la calle Quintana, son 9 años y medio pidiendo lo mismo.

Por otra parte las entradas del parking están mal, siendo una zona Bic como es Jornets deja bastante que desear. Puedo decir que 

solo se limpia cuando hay fiestas o vienen las votaciones. Es un llogaret que está en el olvido, pues bien también pertenece a 

Sencelles.

En una reunión hace más de 1 año que la convocó Joan Carles Verd y otras personas de su equipo, se habló de poner agua potable, 

clavagueram y otras mejoras, pues bien no he visto ni una de las mencionadas,ni tampoco ni una reunión más, de las que 

supuestamente se tenían que hacer cada 2 ó 3 meses.

Sean puesto 2 puntos de carga para vehículos eléctricos, que en el pueblo no hay nadie que tenga un vehículo eléctrico. Se han 

cambiado farolas pero que no ha sido el ayuntamiento que las ha cambiado, se ha hecho por el consell.

Tampoco hay ninguna zona habilitada para que los niños puedan jugar, ya que había una parte en el parking donde podían jugar a futbol 

y a baloncesto con una canasta rota, pero todo se ha hecho zona de aparcamiento.

7 online

11 paradeta

50 assemblees

TOTAL: 66
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4.3 La fase de dinamització del vot 

 

A l’hora de votar es va fer una campanya d’informació per a motivar a la gent de Sencelles 

a participar en escollir la proposta que més els hi agradava. Per aquest motiu, es va 

dissenyar el següent cartell que es va penjar pel poble, pel web de l’Ajuntament i per les 

xarxes socials.  
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Imatge 5. Cartell informatiu sobre les votacions 
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Les vint propostes que van ser acceptades pel grup tècnic i grup impulsor que es 

portaren a votació foren:   

 

Quadre 8. 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 

6 
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  
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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 Línia 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  

 

 

Es varen posar a l’abast tres canals distints, dos de presencials i un de virtual: 
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➢ Presencial: canal de votació que consistia en una identificació del o de la votant 

(igual o major de 16 anys) i la seva votació en una butlleta de paper.  

o Del 5 de febrer al 2 de març: A l’Ajuntament es va habilitar una urna on 

la gent podria dipositar el seu vot. Els horaris eren de 8:30h a 14:30h. 

Calia mostrar el DNI per validar l’empadronament i ser major de 16 

anys.  

o Dissabte 4 de febrer per la tarda-nit i dissabte 17 de febrer pel matí es 

varen habilitar dues paradetes per a efectuar el vot, dinamitzades per 

l’equip de pressuposts participatius 2018 de Sencelles. D’aquesta manera 

es pretenia acostar el vot a la gent que no podia anar pels matins d’entre 

setmana a l’Ajuntament o que no se n’havien assabentat del procés. Les 

dues paradetes anaren molt bé per fer difusió i captació de vots. 

➢ Virtual. Vàrem fer servir la plataforma web “Civilògic” que va permetre que els 

habitants que ho desitgessin, bàsicament els que tenen accés virtual, poguessin 

votar pel web.   

 

4.4 Els resultats de les votacions 

  

Aquests foren els resultats de les votacions virtuals i presencials:  

➢ A través del portal del web votaren 91 ciutadans amb un total de 435 vots.  

➢ De manera presencial votaren 77 ciutadans amb un total de 358 vots.  

 

Per tant el TOTAL de veïnats de Sencelles que votaren foren de 168 amb un TOTAL 

de 793 VOTS. 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 9. Resultat de les votacions  
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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 10. Total participació 
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4.5 D’altres elements d’avaluació.  

 

➢ Coordinació i lideratge. La coordinació entre l’equip de pressuposts participatius 

Sencelles 2018 i els i les membres de l’Ajuntament en general es valora 

positivament. No obstant això, degut a que l’ens municipal és petit i les persones, 

tant de l’equip tècnic professional com del polític són poques, totes les tasques 

recauen en mans d’aquests i es nota la saturació de feina que porten. Lo qual a 

cops va dificultar la feina a l’equip extern de consultoria ja que es necessitava que 

la contrapart (en aquest cas, l’Ajuntament) respongués a temps i de forma 

implicada a les distintes activitats o responsabilitats que s’havien de portar a 

terme. Va ajudar força el tracte personal que es tenia amb certes persones i també 

amb membres del grup impulsor que ajudaren a que es tirés endavant el projecte 

de forma àgil i més efectiva.  

 

En termes de lideratge, es considera que va ser bo. El Batle va assistir a gairebé 

totes les assemblees que es varen celebrar i també els altres membres de l’equip 

de govern. En els altres espais participatius (com el grup impulsor o el grup tècnic) 

sempre hi va haver representants dels partits que governen. A més, anaren 

comunicant via whatsapp o xarxes socials les activitats que es portaven a terme. 

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%
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➢ Els participants: en termes de participants, considerem que s’ha de treballar més 

amb el públic jove i amb les entitats i associacions que foren convocades 

nombroses vegades sense èxit. El perfil de participant que més sol venir és el que 

sol estar més implicat en els afers del poble. Però cal treballar per implicar als que 

estan lluny, per desencantament o per desinformació. Així doncs, cal plantejar 

dinàmiques que els incentivin a implicar-se i creure que són part del canvi o de la 

co-creació del seu entorn. Pel que fa la quantia, considerem que la xifra és 

acceptable tenint en compte que és el primer any, però cal millorar-la. 

 

➢ Mecanismes participatius 

a. Grups transversals: existiren tres tipus de grups participatius que són 

suficients: el tècnic, l’impulsor (format per societat civil, més reduït) i les 

assemblees. 

b. Negociació de normes: es pogueren negociar les normes en el marc del 

grup impulsor i del grup tècnic. 

➢ Impacte: l’impacte està adjunt a l’annex 1, on es fa un resum del seguiment i grau 

de consecució dels projectes guanyadors.   

 


