
 

 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: GRUP IMPULSOR 

Acta Reunió 21/03/2017. 

Lloc: Sala reunions, Ajuntament d’Artà. 

Hora: 20:00h 

Hora fi: 22:00h 

 

 

Assistents:  

Manolo Galan, Regidor de participació ciutadana 

Tomeu Tous: Cap d’Àrea d’educació 

Margalida Morey: Tècnica de l’àrea d’educació 

Neus Lliteras: Directora Gest Ambiental 

Mª Antònia Cladera: Tècnica Gest Ambiental 

Pere Piris (ciutadania) 

Llorenç Terrassa (cultura) 

Amparo Tous (Associació Empresarial d’Artà) 

Cati Tous (AMIPAS) 

Francisca Martí (ciutadania) 

Julen Adrian (AA) 

Tomeu Ginard (Associació de Persones Majors) 

Margarita Esteva (Associació de persones de la segona edat) 

Andreu (del centre cultural de sa Colònia) 

X (segona edat) 

X (segona edat) 

X (tercera edat) 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Presentació del Grup Impulsor. 

2. Presentació del Procés de Pressupostos Participatius. 

3. Definir funcions del grup impulsor i validar-les. 

4. Presentació del Cinefòrum. 

 

  



 

ACTA: 

  

1. Presentació del Grup Impulsor. 

 

El regidor presenta el nou Grup Impulsor on es mantenen alguns representants de l’antic Grup 

Impulsor i perquè es va creure que s’havien de tenir en compte alhora d’iniciar aquest procés. 

Se’ls va demanar si voluntàriament volien seguir i al mateix temps s’han incorporat nous punts 

de vista que no estaven reflectits o no s’havien tingut en compte. 

 

El regidor també fa referència al Grup Impulsor com un element clau per vetllar i donar 

garanties perquè el procés es faci transparent i net. 

També presenta a l’empresa Gest Ambiental, com a dinamitzadora del procés, i l’encarregada 

de presentar com es durà a terme. 

 

Dóna veu a Gest Ambiental perquè expliqui el procés.  

 

 

 

2. Presentació del Procés de Pressupostos Participatius. 

 

Amb el suport de PowerPoint, la responsable de Gest Ambiental, explica com es farà el procés. 

Anuncia que l’Ajuntament es compromet per l’any 2018, l’execució de projectes elaborats i 

triats per la ciutadania per un import màxim de 200.000€. 

 

També explica que aquest procés està previst fer-se amb 4 fases: 

 

Fase I:  Definició i concreció del procés de pressupostos participatius i iniciar 

campanya informativa dels pressupostos participatius. 

Fase II:   Elaboració, presentació i avaluació de les propostes i exposició pública 

d’aquestes. 

Fase III:  Elecció de les propostes i aprovació d’aquestes en els pressupostos 2018 en 

plenari. 

Fase IV: Execució, seguiment i rendiment de comptes de les propostes durant el curs 

2018 

 

Cada fase contempla un seguit d’actuacions i la primera fase, sobre tot, contempla la 

constitució del grup impulsor i la definició de les seves funcions.  

 

 

 

  



 

3. Definir funcions del grup impulsor i validar-les: 

 

Durant aquest procés el Grup Impulsor serà l’encarregat d’escoltar, vetllar i avaluar la veu de 

la ciutadania. També podrà fer propostes que es sotmetran a debat en assemblea. 

 

Les funcions que transmetem a aquest Grup Impulsor són les següents: 

 

• Assessorar el govern municipal respecte el procés de pressuposts participatius. 

• Avaluar els processos i mecanismes dels pressupostos participatius que es 

sotmetin a participació. 

• Mobilitzar els participants dels diferents processos participatius. 

• Difondre els resultats dels processos participatius. 

• Detectar les necessitats del territori en matèria de convivència. 

• Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius. 

• Conèixer els pressupostos municipals i els resultats de la seva execució. 

• Proposar la realització d’audiències públiques d’àmbit de ciutat o inferior. 

• Proposar i promoure debats sobre aspectes dels pressupostos participatius.  

• Fer el seguiment de l’execució dels pressuposts participatius. 

 

Una vegada finalitzada la intervenció es procedeix al debat: 

 

Intervenció 1: Hi ha molta feina a fer i la gent és mou poc. Pareix un projecte molt guapo i al 

mateix temps un repte ja que és molt difícil que la gent participi. També seria interessant fer 

reunions per barri tal i com es va fer amb el tema del reciclatge, el qual va permetre una 

proximitat amb la gent. 

 

Intervenció 2: Jo només hi veig un problema que no es té en compta la població menor de 16 

anys. 

 

Tècnic Ajuntament: És una qüestió legal, i perquè creiem que aquest any hem de veure com 

va.  

 

Intervenció 3: Des de les escoles es podria fer molta feina, i és un col·lectiu que té moltes 

idees. Aquestes idees es podrien preparar per temàtica, edat o àmbit territorial. 

 

Gest Ambiental: No està previst, però es pot parlar de separar el pressupost en infantil, juvenil 

i adults. 

 

Tècnic Ajuntament: Ens pensam que els nins i joves tenen visions diferents a les nostres, però 

hem fet dinàmiques amb els de segon cicle de primària i les coses que demanen són 

assumibles perfectament per els adults: Arreglar na Batlessa, Els cans, mobiliari... 

 

 

Acord:  Consens que aquest any es farà amb els majors de 16 anys però es tindrà present en 

altres convocatòries. 



 

 

 

4. Com fer les propostes 

 

Intervenció 4: Això és una qüestió tècnica que haurien de decidir els tècnics de l’Ajuntament. 

 

Gest Ambiental: Normalment les propostes es presenten en un format fitxa. Algunes d’aquest 

demanen que s’especifiqui un cost aproximat de les propostes presentades. D’aquesta manera 

també, després de la valoració tècnica es dóna a conèixer el cost real de les coses o si més no 

es construeix una visió crítica dels costos. 

  

Intervenció 5: Jo no som capaç de fer un pressupost de les propostes. Si ha de ser així seria 

convenient posar exemples del cost d’actuacions a l’assemblea, perquè és molt difícil 

quantificar les propostes.   

 

Intervenció 6: Aquesta és una qüestió tècnica i que haurien de valorar els tècnics. Nosaltres 

ens hem de fiar d’aquesta valoració. 

 

Acord: El punt de si posar el cost aproximat no es demanarà  a les fitxes i seran els tècnics qui 

ho faran. 

 

 

 

 

Altres: 

Intervenció 7: Hi ha un error de concepte amb el nom del grup Grup impulsor si aquest ha de 

ser l’encarregat de vetllar perquè és compleixi l’execució. No seria millor fer una comissió 

permanent. 

 

Gest Ambiental: No hi ha cap error, el nom del grup impulsor es pot canviar i no hi ha cap 

problema. L’hem heretat del PAM. El problema que tenim a Artà és que no hi ha una 

estructura de participació ciutadana com cal ni un reglament de participació ciutadana 

actualitzat. No hi ha Consells Municipals, ni sectorials ni territorials, i per tant no es pot nodrir 

la Comissió de Seguiment amb referents d’aquests Consells.  De fet només n’hi ha un de 

Consell Municipal, el d’esports.  

Per tant, el Grup Impulsor és el que és i s’ha de tenir present que representa a la ciutadania. 

Així mateix, per anar be, s’haurien de renovar els seus membres cada any. 

 

Gest Ambiental: El nom és indiferent, el que heu de validar és si les funcions que vos donam 

les trobau assumibles,  s’han de modificar, se n’han de crear o s’han d’eliminar.  

 

Acord: S’accepten les funcions del Grup impulsor. 

 

  



 

 

5. Presentació del Cinefòrum. 

 

El primer acte que és farà serà aquest cinefòrum. Vendran experiències com la d’Algaida i 

Palma i entre ells hi haurà els representants de la federació de veïns de Palma. Serà a les 20h al 

bar del teatre. 

 

Intervenció 8: Quin cine o vídeo passareu? 

 

GestAmbiental: Una entrevista a una extècnica de participació de l’Ajuntament de Elx. 

  

 

Acords: 

- Els tècnics de l’Ajuntament són els que haurien de valorar si és viable o no viable les 

accions que es volen dur a terme en els Pressupostos Participatius. 

- Al les fitxes de les propostes no es tindrà en compte que les persones posin el cost 

aproximat de les propostes. 

- S’Accepten les funcions atribuïdes al Grup Impulsor. 

- Pel que fa al tema de l’edat de votació hi ha un consens en que es mantingui als 16 

anys tot i reconèixer que hagués estat be, incorporar els més petits. 

 

 

Es dóna per finalitzada la reunió del Grup Impulsor. 

Són les 22h. 

 

 

 

 

 

 

 

 


