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1.INTRODUCCIÓ

L’Ajuntament de Sencelles, a través de la Regidoria d’informació, transparència i participació
ciutadana, ha convocat per segon any consecutiu 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 2019.1

En aquest segon any, s’han posat a debat 101.187 € per programes i actuacions en despeses
corresponents a les àrees següents:

-

Esports: 5.530€

-

Cultura: 22.023€

-

Mercats: 7.864€

-

Fires i festes: 49.640€

-

Joventut: 16.130€

D’aquests diners, s’han destinat directament 5.500€ per a Biniali i 3000€ per Ruberts i Cascanar
degut a que tenen menys habitants i per tant, presenten dificultats perquè les seves propostes
obtinguin major nombre de vots. 2

Aquest any s’ha intentat crear un grup impulsor nou a través d’una crida que es va fer per la revista
municipal de l’Ajuntament i a partir de les paradetes i whatsapps. No obstant, no s’ha presentat cap
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/wp-content/uploads/2018/12/BASES-DEL-PROCE%CC%81S-DELPRESSUPOST-PARTICIPATIU_Sencelles2019.pdf (21/01/2019)
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persona voluntària i per tant, no ha estat possible fer-lo. Considerem que és una llàstima ja que el
grup impulsor és un element més que aporta més participació, apropiació i reflexió al conjunt del
procés. El grup impulsor, recordem, és un grup motor format per persones del món associatiu,
persones no associades i representants dels grups polítics del consistori que permet tenir un espai
per a la deliberació de totes les fases del procés i ajuda a que aquest es dinamitzi.

Com cada any, s’ha intentat fomentar la participació del teixit associatiu senceller enviant la
convocatòria a totes les entitats i associacions del municipi. També s’ha promocionat el procés a
partir de tots els mitjans que té l’Ajuntament (web, xarxes socials, revista, pòsters, porta per
porta....). Les propostes podien ser enviades a partir d’un formulari online o bé presencialment, al
punt d’informació de l’Ajuntament. A més, s’han executat les diferents accions participatives:
1. En primer lloc es va organitzar una assemblea amb els i les joves del poble, amb el suport
del dinamitzador juvenil, per a que poguessin dir la seva en aquesta qüestió. Això és, se’ls
hi va donar l’opció de que decidissin com volien gastar el pressupost de joventut. Es
presentaren un total de 14 joves i feren 7 propostes.
2. En segon lloc, es va fer una assemblea amb els veïns i veïnes de Ruberts per a posar en
comú les necessitats del nucli de població.
3. En tercer lloc, es varen muntar dues paradetes per a recollir propostes de la gent del carrer,
una a Biniali (durant un dissabte de mercat) i una altra a Sencelles (durant el mercat de
Nadal). A més de dinamitzar les paradetes, es va anar per tots els bars i comerços propers a
repartir informació i a parlar amb els veïns i veïnes dels voltants.
Un cop finalitzat el procés d’enviament de propostes, recollides al llarg del període del 8 de
desembre a 6 de gener, aquestes han estat valorades tècnicament per la comissió tècnica de
pressupostos participatius de l’Ajuntament formada per professionals tècnics, representants polítics
i el Batle (motiu d’aquest informe) i s’exposaran públicament per al·legacions, comentaris o
modificacions3.

Igualment, ens estem posant en contacte amb totes i cada una de les persones participants per
compartir amb elles els resultats de la valoració, la necessitat o no d’adequar la proposta als criteris
establerts a les bases o la normativa de l’ajuntament o les possibles fusions de diverses propostes
similars que proposem per fer que aquesta sigui més sòlida i englobi més aspectes.

3

Es poden consultar les bases a Bases del procés de Pressupostos participatius de Sencelles:
http://www.sencelles.cat/wp-content/uploads/2018/12/BASES-DEL-PROCE%CC%81S-DELPRESSUPOST-PARTICIPATIU_Sencelles2019.pdf (21/01/2019)
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Les propostes o aspectes d’una mateixa proposta que no hagin estat acceptades però siguin viables,
es tindran en compte com a indicador de necessitats i demandes i es remetran a les àrees competents
en la matèria perquè puguin ser estudiades per entrar dintre de la despesa del pressupost ordinari
d’aquestes àrees.

Recordem les fases del procés:
a) Primera fase: Treball intern i definició dels pressupostos participatius (1ra reunió amb la
comissió tècnica).
b) Segona fase: Informació pública 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.
e) Cinquena fase: Presentació dels resultats i aprovació dels pressupostos participatius 2019 pel
ple municipal.
Un cop acabat el procés, hi haurà una avaluació interna i externa així com un seguiment sobre el
grau d’execució de les propostes.
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2. OBJECTIUS DELS PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS

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
instrument de co - responsabilitat en la presa de decisions municipals. Es també una nova fórmula
de participació dintre de la democràcia deliberativa que contempla 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 sobre les necessitats, identificar demandes i prioritzar-les en funció de la
seva necessitat i del 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. Afavorir la participació i implicació directa del teixit associatiu i de la ciutadania no associada.
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3. ANÀLISI DE DADES

A continuació, el quadre resum de les propostes rebudes. En el primer quadre hem anotat les
propostes totals. En el segon, 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:
Quadre 1. Nombre de propostes totals
Ârees/zones
Joventut
Fires i festes
Cultura
Mercats
Esports
Biniali
Ruberts
TOTAL

Biniali
10%
Mercats
3%

Acceptades
5
5
9
1

No acceptades
6
0
4
0
3

1

D'altres
Ruberts 7%
2%

Àrees
Joventut
27%

Esports
7%

Fires i festes
12%
Cultura
32%
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TOTAL
11
5
13
1
3
4
1
41

Quadre 2. Nombre de propostes filtrades
Ârees/zones
Joventut
Fires i festes
Cultura
Mercats
Esports
Biniali
Ruberts
TOTAL

Acceptades
4
5
7
1

1

D'altres
Ruberts 8%
Biniali
11%

TOTAL
10
5
9
1

1

Àrees

3%
Joventut
28%

Mercats
3%
Esports
8%

No acceptades
6
0
2
0
3

Fires i festes
14%

Cultura
25%

Les dades indiquen que les idees i propostes que més s’han presentat per part dels habitants de
Sencelles han estat clarament les relacionades amb les àrees de cultura i joventut. Aquestes dues
àrees han estat les que han suscitat més interès i les que s’ha volgut potenciar. Aquest ja és un
indicador per l’equip de govern per tenir en compte.
9

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.

Quadre 3. Mitjà de presentació de propostes
Mitjà de presentació de propostes
Online
Paradeta al mercat
1 Assemblees Ruberts
1 Assemblea amb joves
Presencial (ajuntament)
TOTAL

Presencial
0%
Assembl joves
17%

Mitjans

0
33
1
7
0
41

Online
0%

Assembl
Ruberts
2%
Paradeta
81%
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Les dades indiquen que la gent de Sencelles és més fàcil de que participi si es surt al carrer i
l’Ajuntament fa l’esforç d’aproximar-se a elles. De totes formes, cal emfatitzar que la participació
surt més fructífera quan no implica un grau de responsabilitat major que el fet d’anotar una proposta
o una opinió sobre un tema. En canvi, quan cal reunir-se per impulsar debats que ajudin a millorar
les condicions i oportunitats del poble, es fa més difícil cercar el compromís de les persones. Aquest
fet indica que el tipus de democràcia que preval és l’agregativa, això és, on cada u fa una aportació
de forma personal sobre una necessitat sense necessitat de deliberar i consensuar la idea amb un
altre grup de gent per arribar a una proposta que afavoreixi al major nombre de gent i aglutini
distintes sensibilitats. Aquesta tendència, tot i que és la que preval a Sencelles, caldria canviar-la
cap a una altra que impliqui més deliberació i consens, propi de la democràcia deliberativa.

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.

11

12

4. APORTACIONS VALORADES TÈCNICAMENT

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

Col·lectiu de Joves de
Sencelles

L’Ajuntament comprarà: taula
de pin pon exterior, 1-2 sofàs,
taula per 10, cadires, pufs (2-3),
un televisió amb un DVD, una
nevera, un forn elèctric i un
micròfon. Els/les joves
proposen també un projector i
sistema de so per fer sessions
de cinema. L’aparell de
calistènia es podria posar al
poliesportiu, no al casal. Al

JOVENTUT
1.

Equipaments per al Casal de Joves (projector i sistema de so per
fer sessions de cinema)
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2.

Trobada de batucades d’altres pobles per a que se’n faci una de
propia

Col·lectiu de Joves de
Sencelles

3.

Programa de sortides socioculturals gratuïtes per a joves,
campaments, excursions

Col·lectiu de Joves de
Sencelles i particular

4

Crear un consell d’infància i adolescència

Particular

casal no es poden fer festes per
tant no es comprarà cap
material en aquest sentit.
Es tracta de convocar batucades
d’altres pobles per a que una
d’elles sigui la que ensenyi en
els i les joves de Sencelles a
fer-ne una.
Els/les joves han de proposar
les actuacions que vulguin fer
al dinamitzador juvenil, sempre
sota les limitacions que
comporta l'edat.
Es farien les primeres passes
per organitzar aquest òrgan
permanent de participació
infantil/adolescent.

FIRES I FESTES
5

Actuació d’El Casta

Particular

6

Concert i/o Diada Musical Jove

Col·lectiu de Joves de
Sencelles

7

No destinar tan de pressuposts als focs artificials.

Particular

8

Setmana europea de la mobilitat: actuacions amb escola i
policia per un poble sense fums

Particular

14

Un dia de concerts on es
podrien trobar joves de tot
Mallorca.
-Un dia per anar en bicicleta i
on s’organitzin actuacions de
sensibilització a favor del medi
ambient tant a les escoles com a
Plaça.

9

Recuperar la triada musical

Particular

Concerts a petit format que es
feien anteriorment
-Tarda-nit amb exposicions
gratuïtes interiors i exteriors per
tot el poble d’obres de distintes
disciplines (escultura, pintura,
fotografia...). Ambientada amb
musica a la plaça i paradetes
amb menjar i beure.
El poetry slam es una
competició on poetes reciten
distintes poesies i/o gloses.
Es tracta de crear un cicle
d’activitats o/i espais a la
biblioteca que siguin per
dinamitzar la lectura o la
cultura entre els/les adults/es.
Es proposa un cicle que podria
ser per infants (el dematí) i per
adults (per la tarda-nit) on es
combinin distintes arts
escèniques: per exemple, per
infants: titelles, contacontes,
clown, música...Per adults:
microteatre, dansa
contemporània, performance...
Activitats per a infants
pedagògiques i lúdiques en el
poble que tinguin l’objectiu

CULTURA
10

Nit de l'art/programa d'exposicions amb artistes de diferents
disciplines

Particular

11

Recitals poètics: crear el poetry slam de Sencelles

Particular

12

Activitats biblioteca per adults :cicles de cinema, clubs
lectura…

Particular

13

Cicle de tast d'arts escèniques (microteatre, dansa,
performance...)

Particular

14

Activitats per a dinamitzar la llengua catalana (aprofundir amb
la identitat)

Particular

15

15

Recuperació cartell cor de Mallorca

Particular

16

Participar a circuits culturals de Mallorca (com Cultura en
Xarxa (CeX) i el Circuit d'Arts Escèniques de Mallorca
(CAEM)

Particular

d’explicar la nostra identitat,
llengua, arrels...
Abans hi havia un cartell que
identificava Sencelles com el
cor de Mallorca, al estar al
centre de l’illa. La proposta
seria de recuperar-lo.
Inclou diferents àmbits de la
creació: música, art de carrer,
exposicions, conferències, etc.
La programació del CAEM es
centra en la creació escènica:
teatre i dansa.

Mercats
17

Dinamitzar els mercats dels dissabtes (dies temàtics, música….)

Particular

Es tracta de que en els mercats
s’hi puguin trobar activitats que
ajudin a dinamitzar-lo com:
activitats infantils, concerts, tast
de cerveses, de vins, de
formatge casolà...

Biniali
18

Taller de cuina tradicional

Particular

Ruberts
19

Una activitat cultural per trimestre

Associació de veïnats i
veïnades de Ruberts

16

En total 4 anuals que estiguin
lligades amb el nucli de

Sencelles per assegurar que un
nombre de persones vindrà.
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PROPOSTES NO ACCEPTADES

Qui fa la proposta
(particular o
entitats)

Motiu pel qual ha quedat
desestimada

Explicació

S’han fet varies sol·licituds
en el Consell de Mallorca
que és qui té competència
però s’han denegat. S’està
pensant en la manera de
solucionar el problema.
Des de l’Ajuntament estem
oberts a propostes.
Actuació inviable
econòmicament

Joventut
1.

Millora dels mitjans de transport públics amb altres
poblacions

Col·lectiu de Joves
de Sencelles

No és competència
municipal

2.

Insonorització del Casal de Joves

Col·lectiu de Joves
de Sencelles

Inviable econòmicament

Trobada de Dimonis i bèsties de foc

Col·lectiu de Joves
de Sencelles

Inviable econòmicament

Rocòdrom en el centre jove

Particular

Falta d’espai

Des del casal es pot fer un
grup de dimonis, cal tenir
en compte que cal fer els
cursos de pirotècnia.
Convidar a dimonis i
bèsties de foc té un cost
elevat.
Falta d'un espai físic.

Muntar grup d'excursions per a adolescents

Particular

En funcionament

Es fa des del casal

Beques de recolzament classes extraescolars

Particular

En funcionament

Des de serveis socials
s’intenten posar les
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mesures adequades.
Cultura
Habilitar un espai per a teatre (que ja existeixi)/ sala
de creació cultural (amb projector, per assajar
teatre…)
Espai cultural-residències artístiques

Particular

No viable

Per ara no es disposa
d’aquest espai.

Particular

No viable

Per ara no es disposa
d’aquest espai.

Camp de futbol a Sencelles

Particular

No viable econòmicament

Piscina coberta

Particular

No viable econòmicament

Pista de tenis de terra batuda

Particular

No viable econòmicament

Posar una coberta a la plaça

Particular

No és de pressuposts
participatius

Una rampa a una vorera de la plaça que dóna a la
porta de l’antiga presó
Més arbres a la plaça

Particular

No és de pressuposts
participatius
No és de pressuposts
participatius

Esports

Biniali
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Particular

Es desestima la proposta.
En aquest moment
l’Ajuntament deixa una
carpa a les placeres.
De totes formes,
s’executarà.
Es desestima la proposta ja
que no hi ha quòrum sobre
l’actuació. L’Ajuntament
ha rebut d’altres
suggeriments que han fet
llevar els tarongers per
exemple, perquè
embrutaven.

D’altres
Revisar comportes aigües brutes c/Bons
Aires/Jaume Sard

Particular

No és de pressuposts
participatius

Millorar/ ampliar parc infantil del Poliesportiu

Particular

No és de pressuposts
participatius

Flors i plantes en espais públics

Particular

No és de pressuposts
participatius
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S’ha derivat a l’àrea
corresponent i s’ha
executat
Depèn de si es pot adquirir
o no el solar de devora. Es
mirarà.
Es recull la demanda i hi
ha quòrum de que
s’executi

PROPOSTES FINALS PER A VOTAR
Joventut
1

Equipaments per al Casal de Joves (projector i sistema de so per fer sessions de
cinema)

2

Trobada de batucades d’altres pobles per a que se’n faci una de pròpia

3

Programa de sortides socioculturals gratuïtes per a joves, campaments,
excursions

4

Crear un consell d’infants i adolescents
Fires i festes

5

Actuació d’El Casta

6

Concert i/o diada musical jove

7

No destinar tant de pressupost als focs artificials

8

Setmana europea de la mobilitat: actuacions amb escola i policia per un poble
sense fums

9

Recuperar la triada musical
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Cultura
10

Nit de l'art/programa d'exposicions amb artistes de diferents disciplines

11

Recitals poètics: crear el poetry slam de Sencelles

12

Activitats biblioteca per adults :cicles de cinema, clubs lectura…

13

Cicle de tast d'arts escèniques (microteatre, dansa, performance...)

14

Activitats per a dinamitzar la llengua catalana (aprofundir amb la identitat)

15

Recuperació cartell cor de Mallorca

16

Participar a circuits culturals de Mallorca (com Cultura en Xarxa (CeX) i el
Circuit d'Arts Escèniques de Mallorca (CAEM)

22

