
 

 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: GRUP IMPULSOR  

Acta Reunió 28/03/2017. 

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) 

Tolo Gili (PI) 

Llorenç Terrassa (cultura) 

Amparo Tous (Associació Empresarial d’Artà) 

Cati Tous (AMIPAS) 

Francisca Martí (ciutadania) 

Julen Adrian (AA) 

Tomeu Ginard (Associació de Persones Majors) 

Margalida Amorós/ Maria Gil (UIA) 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Validació i posada en comú de les accions i activitats que es duran a terme a 

l’assemblea de dia 3 d’abril als baixos de na Batlessa. 

2. Idees d’opcions de vot. Com hauria de ser el sistema de vot 

3. Opcions de propostes. Com s’haurien de presentar les propostes. 

 

 

  



 

 

ACTA: 

 

Per part del regidor es fa una petita introducció breu de la reunió d’avui dient que l’objectiu és 

donar a conèixer al grup impulsor i que aquest validi o proposi noves actuacions pel dia de 

l’Assemblea. També fa referència a l’acte del dia anterior, el cinefòrum. Un acte, que des de la 

seva percepció, dintre del que cap, va anar prou be. 

 

Dóna la paraula a Gest Ambiental. 

 

Intervenció 1: Referent a l’acta d’ahir, s’haguessin pogut dur experiències més exitoses que les 

que hi havia ahir. 

Intervencions:  La resta de membres del grup i que assistiren a l’acte li diuen que els hi va 

agradar molt perquè d’aquesta manera es van poder observar les petites mancances i 

rectificacions que han anat fent del projecte. Ho veuen molt positiu.  

 

Intervenció 1: insisteix que els pressupostos de la Colònia estaven ambientats en propostes 

positives exitoses i que va anar molt be. 

 

Intervenció 2: Li recorden que l’experiència de la Colònia va ser positiva, però, també s’ha de 

tenir present que hi va haver mancances com corrobora l’informe de la Universitat. 

 

Acta seguit, Gest ambiental, demana iniciar amb l’objectiu de la reunió i que al final s’obrirà un 

torn de debat. 

 

Gest Ambiental: Explica el Power Point informatiu sobre què són els pressupostos 

participatius, quin tipus de democràcia coneixem, quines són les fases del procés, què és una 

assemblea i les funcions que tindrà i com podran participar i l’estructura o l’ordre del dia de 

l’assemblea de dilluns.  

 

Aquests Power es passarà a l’assemblea. L’objectiu d’aquesta és poder iniciar les normes del 

procés de pressupostos participatius que es deliberaran i consensuaran amb els assistents. Per 

fer-ho s’ha optat per dur una mica de guia, qüestionari on en grups petits, treballaran la fitxa i 

després es posarà en comú. 

 

La fitxa de treball que es vol fer servir s’explica al grup impulsor i al final sobri el torn de 

paraula. 

 

 

Intervencions de debat: 

 

� El cens de les persones no empadronades a Artà.  

Va esser un tema que va generar debat sobre tot a sa Colònia. S’entén que és una 

qüestió tècnica però que s’ha de definir molt be.  

 



 

 

Intervenció 3: Es demana tenir present elaborar un cens per l’assemblea d’Artà i un cens per a 

l’assemblea de la Colònia perquè d’aquesta manera es té clar qui te dret de vot a cada 

assemblea.  

 

Intervenció 4: S’ha de pensar amb la gent d’Artà que té casa a la Colònia i tenen tan de dret a 

votar projectes de la Colònia com una altre que pugui ser d’un altre municipi.  

 

El debat es fa etern i es solapen les intervencions i els temes. Finalment s’acorda que el 

sistema de vot es pugui dur a l’assemblea per obrir el debat. 

 

 

� Les assemblees:  

 

Intervenció 5: Es recomana que les assemblees estiguin ben definides. Que es tingui en 

compte com s’han de prendre decisions, quina temporalitat han de tenir les intervencions 

(preferiblement no superiors a 2min) quin sistema de de vot s’agafarà (majoria més un)...  

 

Intervenció 6: Un altre intervenció també remarca que es tingui en compte quin màxim de 

propostes pot presentar cada persona, on la Colònia en podien presentar un màxim de tres.  

 

En aquest punt s’obri altra vegada el debat. 

 

Intervencions: Alguns membres deien que només havia de ser una proposta per persona i 

d’altres no descartaven poder presentar múltiples propostes.  

 

Finalment s’acorda que aquest punt també es dugui a l’assemblea. 

 

 

� Presència dels referents polítics al Grup Impulsor i a les assemblees:  

 

Intervencions: Un parell de membres del grup impulsor demanen si es viable que les diferents 

formacions polítiques siguin presents tant al grup impulsor com a les assemblees perquè 

pareix que s’està polititzant el procés.  

 

Intervenció 7: És necessària la presència dels polítics al Grup Impulsor per mantenir el procés 

net i transparent i per evitar que el grup es converteixi amb un grup de confiança, i a les 

assemblees qualsevol persona pot participar, que dubta si restringir l’accés no pugui ser 

il·legal. 

 

Intervencions: Pel que fa a les assemblees, alguns representant de les formacions polítiques 

demanen quin ha de ser el seu paper ja que no poden negar el seu càrrec públic.  

 

Intervenció 8: Es demana que la vostra presència hi sigui per demostrar que creis en el procés.  

 



 

 

El regidor de participació diu que ell no pensava fer intervencions tot i assistir a les 

assemblees. Tampoc pensava votar ara be, li interessa saber que pensa i opina la gent. 

 

El tècnic de l’ajuntament remarca que les assemblees es diferent que el grup impulsor i la 

dinàmica també. Es recomana que els representants de les formacions polítiques hi siguin 

presents, en tant a les assemblees son obertes a tothom. 

 

Intervenció 9: Es demana si es possible que a les assemblees els representants polítics puguin 

assistir sense dret a vot. 

 

Intervenció 10: Què trobau, votam si els representants polítics han de formar part del Grup 

Impulsor? 

 

Intervenció 11: S’insisteix que, el Grup Impulsor no decideix si no que valida el procés.  

 

Intervenció 12:  Es demana quina capacitat té el grup impulsor per decidir si ells no han estat 

triats per la ciutadania.  

 

La discussió es fa eterna, es mesclen opinions, punts de vista i temes. S’acaba: 

 

Intervenció 13: Es demana que es posi damunt la taula el reglament de Pressupostos 

Participatiu de la Colònia i es sotmeti a debat. 

 

Intervencions: Alguns membres del grup impulsor demanen que no es mescli un procés amb 

un altre i que es comenci de nou. Que aquest procés és vegi com una prova pilot per l’any 

vinent, corregir els defectes i començar amb més temps. 

 

Finalment es demana l’opinió als membres del grup que no havien intervingut fins al moment. 

Tots manifesten que no hi ha cap problema que en el grup impulsor hi hagi representants de 

les diferents formacions polítiques. Per tant, no es vota i s’acorda: 

 

- La seva assistència al grup impulsor. 

- En tant a les assemblees s’estableix un compromís verbal que les persones 

amb càrrecs públics (regidors/es) puguin assistir d’observadors  per evitar la 

politització. 

- No mesclar processos participatius. 

  

 

 

� Subdivisió territorial del municipi d’Artà. 

 

Aquesta era una de les qüestions que es volia plantejar a l’assemblea, que decidissin si el 

municipi d’Artà havia de ser subdividit en diferents àrees o barris. El grup impulsor va debatre 



 

que això era molta feina i que millor si ho es deixaven amb la territorialitat dels nuclis urbans 

d’Artà i la Colònia de Sant Pere. 

 

Intervenció 14:  Això és molt difícil perquè també hauríem de tenir en compte el repartiment 

de s’Estanyol i Betlem. 

 

Gest Ambiental: Es té en compte. 

 

Intervenció 15: Si es té en compte que hi ha una divisió de barris pot ser a l’assemblea només 

hi assisteixen els membres d’aquest barri i s’obvia la presència de les persones d’altres barris. 

 

Gest Ambiental: Si l’assemblea decidís subdivisions dintre dels municipis s’haurien de fer 

assemblees territorials i no només una assemblea general.  

 

Tècnic Ajuntament: Una de les pors que es té des de l’Ajuntament és que la gent, si es fes per 

barris, només presentin els problemes particulars i no vegi la visió de conjunt de municipi. Un 

dels objectius del projecte es que això no passi. Per tant, es recomana només fer una 

assemblea territorial i no fer subdivisions. 

 

Finalment s’acorda que no es doni a debatre la divisió territorial. Els pressupostos seran entre 

Sa Colònia i Artà perquè a les normes ja queda clar que es poden presentar propostes de barri. 

 

 

� Incorporar les propostes sectorials:  

 

Intervenció 16: S’insisteix en impulsar les propostes sectorials. 

 

Intervencions: Hi ha altres propostes en sentit contrari. 

 

 

� Acords arribats al Grup Impulsor: 

 

- Les primeres assemblees passen a ser informatives i divulgatives del procés i les 

normes que s’havien de consensuar en assemblea passen a ser informatives pel volum 

d’aspectes a debatre dintre del poc temps que hi ha. A les assemblees es duran 

aspectes concrets perquè la ciutadania decideixi i consensuï. Es demana que si l’any 

vinent es vol seguir amb els pressupostos participatius, el procés ha de començar molt 

més abans. 

 

- A l’assemblea de dilluns 3 d’abril de 2017 es debatrà i consensuarà: 

o Sistema de vot.  (com escollim les propostes a la votació final?) 

o Com presentar les propostes  

o Quantes propostes pot presentar cada persona o entitat. 

o Període de vot (1 dia, una setmana, 15 dies) 

 



 

- La segona assemblea es centrarà amb les propostes. 

 

 

Es dóna per finalitzada la reunió del grup impulsor. 

Són les 22:00h 

 

 

 

 

 

 


