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RESULTATS DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTS 

PARTICIPATIUS 2019 

 

A continuació presentem un informe dels resultats dels pressuposts participatius de Sencelles 2019. 

Aquest informe està dividit en tres apartats:  

1. Anàlisi de la primera fase, que corresponia a la recollida de propostes i idees.  

2. Anàlisi dels resultats de les votacions. 

3. Anàlisi de la participació total durant la fase de votacions. 

 

1. Anàlisi de la primera fase: enviament d’idees i propostes 

 

La fase de recollida de propostes es va basar en actuacions de dinamització a partir d ‘estants que  

es varen situar a la plaça del poble de Sencelles, a la plaça de Biniali, reunions amb veïnades i 

veïnats de Biniali i amb l’associació de veïnades i veïnats de Ruberts.  

 

Es varen rebre un total de 38 propostes, de les quals 22 foren acceptades i validades tècnicament 

pels professionals de l’Ajuntament (veure quadre 1) i 16 foren desestimades.  

 

Quadre 1. Nombre de propostes totals 

 

Ârees/zones Acceptades  No acceptades  TOTAL 

Joventut 5 6 11 

Fires i festes 5 0 5 

Cultura 9 4 13 

Mercats  1 0 1 

Esports  3 3 

Biniali 1 3 4 
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Ruberts 1  1 

TOTAL 22 16 38 

 

         Font: elaboració pròpia 

Gràfic1. Nombre de propostes totals 

 

 

         Font: elaboració pròpia 

 

D’aquestes propostes, algunes d’elles s’han fusionat en una de sola per la seva similitud o relació. 

Després d’aquesta fusió, el quadre queda de la següent manera. 

Quadre 2. Nombre de propostes filtrades  

Ârees/zones Acceptades  No acceptades  TOTAL 

Joventut 4 6 10 

Fires i festes 5 0 5 

Cultura 7 2 9 

Mercats  1 0 1 

Esports  3  
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Biniali 1 3  

Ruberts 1  1 

TOTAL 19 14 33 

         Font: elaboració pròpia 

 

 

 

         Font: elaboració pròpia 

 

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.  

Les SETZE propostes que es podien votar foren:  
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 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 
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Comparat amb les dades de l’any passat, les dades són gairebé iguals, tot i que l’any passat es varen 

organitzar 3 assemblees territorials amb gent del municipi per a recollir idees i propostes. Aquest 

any es va apostar per no fer l’assemblea participativa a Sencelles on es deliberava sobre les 

necessitats del poble i es plantejaven propostes. Aquesta decisió es va prendre perquè la de 

Sencelles de l’any passat va tenir escassa assistència. No obstant,  la de Biniali i Ruberts va anar 

millor.  

 

D’aquesta manera l’any passat es recolliren unes 20 propostes de cada àrea (esports, cultura, fires i 

festes, mercats i joventut) així com de Biniali i de Ruberts. En canvi, aquest any es va decidir 

muntar una estant informatiu i de mobilització i captació de propostes de la gent a les fires i dies 

assenyalats que permetés acostar el procés al poble, fer-ne difusió, visibilitzar-lo i recollir seves 

aportacions. A Binilai es va muntar un estant també i es va fer difusió per comerços i bars. Però va 

tenir poca rebuda i posteriorment, es va decidir organitzar una assemblea participativa per plantejar 

les necessitats del poble i possibles idees per millorar-lo. Quant a Ruberts, es va fer una assemblea 

9 Recuperar la triada musical 

 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) 
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amb l’associació de veïnades/veïnats on varen plantejar una sola proposta (que no ha estat votada): 

realitzar una activitat un cop per trimestre.  

 

En total es recolliren 16 propostes de tres àrees (joventut, fires i festes i cultura). De Biniali només 

una va ser validada (que no va entrar a la fase de votacions) i a Ruberts també se’n va recollir una. 

De totes formes a Biniali durant l’assemblea es recolliren varies idees que no tenen a veure amb els 

pressuposts participatius i que foren presentades a l’equip de govern.  
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2. Resultat de les votacions 

 

A continuació, es presenta la taula de resultats de les votacions. S’han recollit vots presencials i 

virtuals.  

 

Quadre 3. Resultats de les votacions 

 

Pressuposts  Participatius 2019    

  Presencial Virtual TOTAL 

Joventut     

 Equipaments per al Casal de Joves (projector i 

sistema de so per fer sessions de cinema) 

2 75 77 

 Trobada de batucades d’altres pobles  per a que 

se’n faci una de pròpia 

 25 25 

 Programa de sortides socioculturals gratuïtes per a 

joves, campaments, excursions 

2 92 94 

 Crear un consell d’infants i adolescents 1 51 52 

Fires i festes     

 Actuació d’El Casta 2 30 32 

 Concert i/o diada musical jove  72 72 

 No destinar tant de pressupost als focs artificials  65 65 

 Setmana europea de la mobilitat: actuacions amb 

escola i policia per un poble sense fums 

 30 30 

 Recuperar la triada musical 3 47 50 

Cultura      

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

diferents disciplines 

3 73 76 

 Recitals poètics: crear el poetry slam de Sencelles  3 3 

 Activitats biblioteca per adults :cicles de cinema,  52 52 
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clubs lectura… 

 Cicle de tast d'arts escèniques (microteatre, dansa, 

performance...) 

 64 64 

 Activitats per a dinamitzar la llengua catalana 

(aprofundir amb la identitat) 

 22 22 

 Recuperació cartell cor de Mallorca  31 31 

 Participar a circuits culturals de Mallorca (com 

Cultura en Xarxa (CeX) i el Circuit d'Arts 

Escèniques de Mallorca (CAEM) 

1 21 22 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Després de la darrera reunió tinguda amb la comissió tècnica dels pressuposts participatius el 4 

d’abril de l’any 2019, segons dades de participació, nombre de vots i pressupost disponible, les 

actuacions que es faran seran:  

 

1. Joventut 16.130€:  

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

que es farien en el marc del Casal de Joves al llarg d’aquest any. Les actuacions 

seran consensuades per tot el jovent que hi participi en base a un llistat de 

propostes.  

b. Equipaments per al Casal de Joves (projector i sistema de so per fer sessions de 

cinema i d’altres materials que facin falta).  

 

2. Fires i festes 49.640€:  

a. Concert i/o diada musical jove que s’organitzarà un dia de forma coordinada i 

consensuada amb el jovent del poble per atreure també jovent d’altres localitats.  

b. No destinar tant de pressupost als focs artificials. Es demanarà de reduir el 

pressupost entre un 10%-15%. 

 

3. Cultura 22.023€:  
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a. Nit de l'art/programa d'exposicions amb artistes de diferents disciplines on per una 

tarda- nit, s’exposaran les obres d’art en el carrer i sales municipals/privades i 

s’acompanyarà d’altres activitats que permetin atreure l’atenció de la gent del poble 

com també de les localitats veïnades.  

b. Cicle de tast d'arts escèniques (microteatre, dansa, performance...) que es podria fer 

també durant la Nit de l’Art. 

 

Biniali: 5.500 € per fires i festes, cultura i mercat. Es presentaren 4 propostes de les quals tan sols 

una era vàlida tècnicament que va ser Taller de cuina. De totes formes després es va fer una 

trobada amb binialeres i binialiers de totes les edats i es varen consensuar tres actuacions, de les 

quals dues es podran fer:  

 

1. Que s’il·luminés el camí que connecta Biniali amb el poliesportiu per a facilitar que les 

persones del poble puguin caminar per aquesta zona i fer més agradable el camí cap al 

centre esportiu: es farà.  

2. Que es cobrís una part del poliesportiu per poder realitzar esports, independentment de la 

meteorologia. No es pot fer per incompatibilitat tècnica.  

3. Que un cop per trimestre es fes un “tardeo” pel jovent del poble a la plaça amb un DJ 

convidat que animés la festa. Es farà.  

 

Ruberts:  3000€ Es consensua amb l’associació de veïnades i veïnats que s’organitzaria 

una actuació per trimestre de tipus cultural. 

 

Pel que fa a esports (5.530€) o Mercats (7.864€), es presentaren poques propostes però cap 

va entrar dintre de la fase de votacions.  

 

 

 

Anàlisis de dades: 
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 Efectivament, la tendència de vots indica l’aposta dels i de les participants per polítiques 

per a joves que es puguin desenvolupar en el marc d’un espai que permeti unes trobades 

contínues entre els joves, un moment per a la reflexió conjunta sobre què es vol realitzar i 

com i uns mitjans que permetin la realització de les activitats que es decideixin de forma 

participada (sortides, concerts...). Això es veu tant en la proposta de “joventut” com en la 

proposta de “fires i festes”.  

 

 És de destacar que la proposta més votada sigui la de l’àrea de joventut, referida a les 

sortides culturals o d’oci saludable (excursions, campaments...) (92 vots) i la segona més 

votada sigui també una de joventut, la que fa referència a l’equipament del Casal de joves 

(77 vots). Aquesta darrera ha superat en vots a les altres dues guanyadores de l’àrea de 

cultura i de fires i festes. Així doncs, aquests pressuposts participatius exposen com la gent 

del poble vol que l’equip de govern sigui actiu amb polítiques de joventut que permetin 

dinamitzar aquest grup d’edat, cohesionar-lo i oferir propostes interessants en el poble per 

(oci saludable, concerts...). 

 

 

 A més de les tres propostes guanyadores cal emfatitzar dues propostes que han rebut un 

nombre elevat de vots: “no destinar tant de pressupost als focs artificials” i “cicle de tast 

d’arts escèniques”. Així doncs, mostren un clar indicador de la voluntat de la gent quant a 

reduir la partida destinada als focs artificials i a organitzar un esdeveniment cultural on hi 

tinguin cabuda les distintes arts escèniques com teatre, dansa, performance... En aquest 

sentit, per consens de la comissió tècnica i tenint en compte el pressupost previst, es va 

decidir incloure-les com a actuacions a realitzar.  
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3. Anàlisi de la participació 

 

Hem comptabilitzat un total de 172 vots. Amb dades d’IBESTAT (2018) sobre 3.195 habitants, 

descomptant a 223 que tenen menys de 14 anys (recordem que l’edat de votar era a partir de 12, 

però no existeixen dades que indiquin la població de 0-12 anys sinó només de 0-14 anys) ha votat 

un total de 5.79% de la població que arrodonint-ho seria un 5.8% de la població.  

 

Aquesta xifra és major que la de l’any passat on varen votar 168 persones però comparativament, 

resulta ser lleugerament més baixa que la de l’any passat, on hi va haver un 6.19% de participació 

(ja que l’any passat no es va incloure la franja d’edat 12-16 anys). Varis factors podrien explicar 

aquestes dates: 

 

 Ampliació del marge d’edat de votació: aquest any es va decidir que l’edat a partir de la 

qual es pogués votar fos els 12 anys. Això es degut a que ens interessava treballar amb els i 

les joves i implicar-los en el disseny d’actuacions pel poble. 

 Més actuacions previstes de mobilització i dinamització del procés que ajudaren a que 

tingués més ressò i visibilitat. Aquest any es dedicaren més recursos a ampliar i visibilitzar 

el procés de manera que arribés a més persones.  

o En primer lloc, es va fer una dinamització amb el grup de joves del Casal, amb 

l’ajuda d’en Pep, on els joves plantejaren unes 7 propostes de les quals 4 

s’acceptaren per a la fase de votacions.  

o Durant la fase de votacions, en Pep va treballar de valent per mobilitzar el procés 

entre el jovent i l’equip de pressuposts participatius va anar a l’Institut a informar i 

muntar paradeta de votacions per a que la gent votés.  

o També es va muntar paradeta a l’escola.  

o Es va fer una presentació de les propostes i es va animar a votar a la gent gran 

durant una actuació que es va fer al casal.  
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o Per acabar, es muntaren més paradetes de votacions en el carrer durant els dies 

festius de Santa Àgueda. Per acabar, es va patrocinar una campanya de facebook 

que divulgués el procés.  

 

 No es va aconseguir crear grup impulsor: aquest any a diferència de l’any passat, es va fer 

una crida a voluntaris/es per ser membres del grup impulsor però ningú s’hi va presentar. El 

fet de no tenir grup impulsor va minar la mobilització del procés lleugerament.  

 

 Votacions digitals per millorar la transparència i qualitat del recompte. Aquets any per 

criteris de transparència i facilitació de recompte es va apostar per potenciar el vot digital, 

tot i que a l’Ajuntament hi havia una urna amb paperetes per a que la gent votés. No 

obstant, aquesta plataforma digital va presentar tot una sèrie d’errors que pensem, ha 

perjudicat la participació de la gent i el nombre de votants total, ja que a una bona part 

d’ells els hi donava error i no podien votar. Aquest problema tècnic va ser corroborat per en 

Pep que s’hi trobava diàriament i per les actuacions a les paradetes de votacions per part de 

l’equip. 

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

 

Quadre 4. Total participació pressuposts participatius 2019 

 

 Virtuals Presencials TOTALS 

Vots nuls  1 1 

Total vots 165 7 172 

Total puntuacions  750 14 764 

Total ciutadans/es 

Sencelles 

  3.195  

Ciutadans/es 14 anys o 

> 

  223  

% vots   5.79% 
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Quadre 5. Total participació pressuposts participatius 2018 

 

 

 

 

 

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%


