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RESULTATS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS SENCELLES 

 

 Quadre 1. Total propostes per votar per ordre i numeració 

 

  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  

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 

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  

 

 

 

 

Quadre 2. Resultats de les votacions dels Pressupostos participatius 2018 
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Quadre 3. Propostes guanyadores que es portaran a terme al llarg del 2018 

 

 

  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  

VIRTUAL PRESENCIAL SUMA
FIRES I FESTES

22 28 28

17 19 36

38 35 73

2 5 7

5 1 6

14 0 14

MERCATS

42 26 68

40 27 67

JOVENTUT

35 32 67

35 31 66

CULTURA

45 34 79

12 21 33

24 15 39

14 12 26

28 5 5

ESPORTS

33 25 58

20 22 22

1 5 6

6 6 12

2 9 11

435 358 793



Esborrany de memòria participativa  
(document intern) 
 

4 
 

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  

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 
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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  

 

 

 

Les propostes seleccionades pel comitè tècnic i validades pel grup impulsor que s’executaran, han 

tingut en compte:  

▪ els vots de la ciutadania   

▪ els criteris establerts a les bases participatives dels pressupostos (pressupostos per cada 

partida) 

▪ S’ha volgut prioritzar les accions a Biniali i Ruberts 

 

Hi ha doncs àrees en que apareix més d’una acció establerta ja que el pressuposto destinat ho permet.  

 

 

Els detalls de cada proposta a executar són els següents:  

 

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 plantejarà una festa per 2na i 3era edat amb música diferent 

separada de la del 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 
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Ruberts 

  6. Sessió de jocs infantils l’horabaixa de la revetlla del Carme: es portarà a un grup 

d’animació infantil per les festes. 

 

MERCAT 

Sencelles: 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 

  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: Obres de teatre, concerts íntims i tallers a petit format: 1 Teatre de barra (bars) i 2/3 obres 

de teatre. 

Biniali/Ruberts: 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 

  Tenir més espais  ben condicionats (climatització, parquet) per practicar yoga i pilates: es 

climatitzarà l’Aula del Jonc.  

  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. 

 

 
A continuació es valora la participació que hi ha hagut en les votacions:  

 

Quadre 3. Total participació 

 

 

 
 

 

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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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.  

 

 

 
 

 

6%

94%

POBLACIÓ TOTAL 

Votació pressupostos
participatius


